До ____________ адміністративного ________________
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Позивач:
ім’я (найменування) позивача, поштова адреса, а також
номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо
такі є
Відповідач:
ім’я (найменування) відповідача, посада і місце служби
посадової чи службової особи, поштова адреса, а також
номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо
такі відомі

ПОЗОВНА ЗАЯВА
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про визнання дій неправомірними в зв’язку з порушенням права на отримання публічної
інформації та зобов’язання вчинити певні дії
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_____________________ року __________________ (далі ‒ Позивач) було
направлено _________________________ (далі ‒ Відповідач) Інформаційний запит про
__________________.
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_______________ року на запит, направлений Відповідачу, Позивач отримав
відповідь, в якій містилася не запитувана інформація, при цьому, запитувану інформацію
позивачу не було надано.
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Крім того, надаючи відповідь з посиланням на іншу інформацію, ніж на яку було
зроблено запит, остання не була підписана уповноваженою особою.
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Вважаю свої права на отримання публічної інформації порушеними, у зв’язку з чим і
звертаюсь з цим позовом до суду.
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Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939VI (далі ‒ Закон) визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ
до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших
розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що
становить суспільний інтерес.
Згідно зі ст. 1 Закону публічна інформація ‒ це відображена та задокументована
будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в
процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених
чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень,
інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна
інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.
Статтею 5 Закону встановлено, що доступ до публічної інформації забезпечується
шляхом, зокрема, надання інформації за запитами на інформацію.

Згідно з частиною першою ст. 19 Закону запит на інформацію ‒ це прохання особи
до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його
володінні.
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Вимогами частини першої ст. 22 Закону визначено, що розпорядник інформації має
право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках: 1) розпорядник інформації не
володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством,
володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 2) інформація, що запитується,
належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої
ст. 6 цього Закону; 3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені
ст. 21 цього Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком; 4) не
дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою ст. 19 цього
Закону.
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Відповідно до ст. 23 Закону рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації
можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Запитувач
має право оскаржити: відмову в задоволенні запиту на інформацію; відстрочку
задоволення запиту на інформацію; ненадання відповіді на запит на інформацію; надання
недостовірної або неповної інформації; несвоєчасне надання інформації; невиконання
розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до ст. 15 цього Закону;
інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права
та інтереси запитувача. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників
інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства
України.
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Лист ‒ відповідь відповідача не містить повної та вичерпної відповіді на пункти 1‒9
Інформаційного запиту. При цьому посилань на те, що відповідь на вказані пункти буде
надано позивачу додатково зазначений лист не містить.
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Таким чином, даним листом було надано відповідь, яка насправді не містить
відповіді на запитувану інформацію та містить посилання на інформацію, що не має
відношення до запитуваної.
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Отже, Відповідачем було надано не в повному обсязі інформацію на запит позивача
від _____________ р.
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Відповідно до пункту 1 частини другої ст. 245 Кодексу адміністративного
судочинства України (далі ‒ КАС України) у разі задоволення адміністративного позову
суд може прийняти постанову, зокрема, про визнання протиправними дій суб’єкта
владних повноважень.

