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
Справа № ________________

Позовна заява
про визнання протиправними дій розпорядника публічної інформації
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Згідно зі ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Законом України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 р. № 2939VI (далі ‒ Закон) регламентовано 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.
Відповідно до ст. 4 Закону доступ до публічної інформації здійснюється на
принципах: прозорості та відкритості діяльності суб’єктів владних повноважень; вільного
отримання та поширення інформації, крім обмежень, встановлених законом;
рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань,
статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних
або інших ознак.
Згідно з пунктом 2 частини першої ст. 5 Закону доступ до інформації забезпечується
шляхом, зокрема, надання інформації за запитами на інформацію.
Порядок оформлення запитів на інформацію визначено ст. 19 цього Закону,
частиною першою якої передбачено, що запит на інформацію ‒ це прохання особи до
розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на
інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без
пояснення причини подання запиту (ч. 2 ст. 19 Закону).
___________ року _______________________ (далі – Позивач) звернувся до
______________________ (далі – Відповідач) із запитом на отримання публічної
інформації щодо надання належним чином завірених копій _________________________.
Приписами ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
встановлено, що розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не
пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання
великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості
даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих
днів з обґрунтуванням такого продовження.
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Згідно з частинами другою та третьою у разі якщо задоволення запиту на
інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок,
запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та
друк у межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо
розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація
надається безкоштовно.
Відповідно до листа № ________ від _________ року «Про продовження строку
розгляду запиту» Відповідач повідомив Позивача, що __________ року отримано запити
на отримання публічної інформації від _________ року, строк розгляду яких продовжено
до 20 робочих днів, так як запити стосуються надання великого обсягу інформації, яка
потребує пошуку інформації серед значної кількості даних. Також Відповідач просив
звернути увагу на частину другу ст. 21 Закону, в якій зазначено, що якщо задоволення
запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як
10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та
друк.
Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації
передбачено ст. 23 Закону, частиною першою якої передбачено, що рішення, дії чи
бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника
розпорядника, вищого органу або суду.
Відповідно до частини другої цієї статті запитувач має право оскаржити, зокрема,
ненадання відповіді на запит на інформацію.
З аналізу відповіді Відповідача на запити Позивача вбачається, що Відповідач не
дотримався вимог частини першої ст. 20, частини третьої ст. 21 Закону, де вказано про
продовження розгляду запитів до 20 робочих днів, так як запити стосуються великого
обсягу інформації, що потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, при
цьому не вказано кількість аркушів, на яких буде міститися запитувана інформація. Також
Відповідачем не вказано на фактичні витрати на копіювання та друк інформації обсягом
більше 10 сторінок і не зазначено суму коштів, яка повинна бути перерахована на рахунок
розпорядника інформації.
У Відповідача не було підстав для продовження розгляду цих запитів до 20 днів,
оскільки вони стосувалися інформації, яка розміщена менш ніж на 10 сторінках при умові
надання відповіді, а, отже, ці документи повинні бути надані безкоштовно і в п’ятиденний
термін.
Станом на день звернення до суду відповіді на запит так і не надано.
З огляду на це дії є протиправними в частині ненадання відповідей на зазначені вище
запити в порядку та у строки, визначені ст.ст. 20, 21 Закону.

