
Зразок позовної заяви  

 

 Правильна і повна назва суду першої інстанції з 

адресою, відомості шукаємо на веб-сайті судової 

влади 

Позивач: Без скорочень – прізвище, ім’я та по батькові або 

повна назва юридичної особи. 

Поштова адреса: повна поштова домашня адреса 

(юридична адреса – для юридичної особи) з індексом, 

фізична особа може замість домашньої зазначити 

адресу місця роботи. 

тел.: ____________, e-mail: ____________ 

Відповідач-1: Правильна повна назва посади без скорочень ПІБ або 

повна назва органу державної влади/місцевого 

самоврядування. 

Поштова адреса: повна поштова адреса робочого 

міста посадовця (юридичної адреси держоргану) з 

індексом.  

тел.: ______________, e-mail:  ___________ 

Відповідач-2: Аналогічні дані 

 

Адміністративний позов 

Про визнання протиправними діянь суб’єктів владних повноважень, 

 зобов’язання вчинити певні дії 

 

________ року я, ________________, надіслав на ім’я _________________ 

інформаційний запит (додаток №1). В запиті, посилаючись на відповідні норми чинного 

законодавства, я вимагав надати мені наступну інформацію: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

                     (скопіювати і вставити предмет запиту) 

 

На інформаційний запит я отримав лист-відповідь, датовану ____________ року за 

№_________ за підписом ___________________ (додаток №2).  

Якщо запитувач не отримав будь-якої відповіді зазначити, що запит було проігноровано. В 

такому разі, також послатися на дату отримання відповідачем інформаційного запиту з 

повідомлення про вручення, копія повідомлення також додається до адміністративного 



позову в якості додатку. Якщо відповідь була надана, але — відмова не 100%, а часткова — 

зазначити про те, в якій частині була надана неповна або недостовірна/неточна 

інформація. 

Зазначеним листом мені було відмовлено у наданні запитуваної інформації на підставі 

ст.ст.____________ Закону України ______________________ з посиланням на те,  

що_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

Вважаю відмову Відповідачів надати запитувану інформацію із зазначених вище 

підстав протиправною, такою, що суперечить вимогам чинного законодавства України і 

порушує моє право на отримання інформації з огляду на наступне: 

1.  Правомірність вимог про надання інформації. 

Мої вимоги про надання інформації ґрунтувалися на ч. 2 ст. 34 Конституції України: 

«Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію 

усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір»;  

 на приписах наступних статей Закону України «Про інформацію»:  

ч. 1 ст. 5 — «Кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного 

одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для 

реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів»; 

 ч. 2 ст. 7 — «Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел 

одержання інформації. Суб’єкт інформаційних відносин може вимагати усунення будь-яких 

порушень його права на інформацію»; 

Далі можна послатися на норми закону, які встановлюють гарантії для доступу до певних 

категорій інформації. Наприклад — ч. 3 ст. 16 — інформація про стан довкілля, крім 

інформації про місце розташування військових об’єктів, не може бути віднесена до 

інформації з обмеженим доступом; також є спеціальні норми щодо архівної, податкової, 

статистичної інформації тощо. 

  також на приписах наступних статей Закону України «Про доступ до публічної 

інформації»: 

 п. 1 ч. 1 ст. 3 — «Право на доступ до публічної інформації гарантується обов’язком 

розпорядників інформації надавати і оприлюднювати інформацію»; 

 п. 2 ч. 1 ст. 5 — «Доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за 

запитами на інформацію». 

 2. Правовий статус інформації, що запитувалася. 

До Відповідачів було звернуто вимогу надати: _______________________________ 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

Відповідач відмовив, вважаючи, що така інформація, _______________________________ 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. Проте, 

відповідно до чинного законодавства, така інформація — не є інформацією з обмеженим 

доступом — конфіденційною, таємною, службовою, і, Відповідач зобов’язаний її надати 

виходячи з наступного:   

1.______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

2.______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________.  

3.______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________. 

  Якщо інформація має ознаки інформації з обмеженим доступом варто наполягати 

на недотриманні з боку Відповідача ч. 2 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» — «Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при 

дотриманні сукупності таких вимог:  

     1) виключно в інтересах національної безпеки,територіальної цілісності або 

громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я 

населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню 

інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості 

правосуддя; 

     2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 

     3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її 

отриманні». 

Щодо відкритої за режимом доступу інформації. 

 Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України «Про інформацію» за режимом доступу  

інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. 

 В ч. 2 ст. 20 Закону України «Про інформацію» зазначено, що будь-яка інформація є 

відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом. 

Відповідно до ст. _____________ Закону України «Про інформацію», ст. 

________________________________________ «Про доступ до публічної інформації»:             

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

В цій частині позовної заяви, якщо зміст інформації дозволяє, наводиться підсумковий 

аналіз відповідно до яких норм законів запитувана інформація не може бути інформацією з 

обмеженим доступом. При цьому використовується вищенаведена презумпція, — якщо 

немає відповідних обмежувальних норм законів — інформація вважається відкритою і має 

бути надана за запитом, суб’єкт владних повноважень відмовляючи, зобов’язаний згідно ч. 2 

ст. 19 Конституції України послатися на чітку норму відповідного закону. 

 

Інші норми щодо відкритості запитуваної інформації. 

 __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

В цій частині позовної заяви зазначаються інші норми, норми профільних, спеціальних 

законів (підзаконних актів), які стосуються відкритості, гласності і публічності 

правовідносин/інформації в сфері, яка цікавить журналіста. Наприклад, ч. 11 ст. 17 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності» містить норми про обов’язок органів 

місцевого самоврядування забезпечити оприлюднення генеральних планів міст. 

 Таким чином, чинне законодавство України не тільки не відносить запитувану мною 

інформацію до інформації з обмеженим доступом, а й прямо передбачає, що вона є 

відкритою. 

3. Протиправність дій Відповідачів. 

Таким чином, враховуючи наведені вищі обставини та норми матеріального права, 

відмовивши у задоволенні інформаційного запиту, Відповідач вчинив протиправні дії, що:  

- порушують вимоги ч. 2 ст. 19 Конституції України — щодо дій посадових осіб та 

органів місцевого самоврядування виключно в межах, в спосіб та на підставах передбачених 

Конституцією та Законами України; 

- порушують вимоги ч. 2 ст. 34 Конституції України щодо права на отримання 

інформації, оскільки вигадане ними обмеження в доступі не ґрунтується на законі; 

- порушують норми, що регулюють правовідносини щодо інформації 

________________________ — ст.ст.____________ Закону України «Про інформацію»;   

- та порушують гарантоване мені ст.ст. __________________________ Закону України 

«Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації» – право на отримання відкритої за 

режимом доступу інформації, необхідної, в тому числі, для реалізації своїх завдань та 

функцій. 

4. Щодо підсудності цієї адміністративної справи: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

В цій частині позовної заяви не обов’язково, але бажано показати суду, до якого подано 

адміністративний позов, що такі дії є усвідомленими, що саме цей суд було обрано 

Позивачем на підставі відповідних норм Кодексу адміністративного судочинства України 

(статті 18-21 КАС України). Детальніше про правила подачі адміністративного позову, 

відповідні статті КАС України дивіться в  роз’ясненнях, наведених у відповідному розділі 

Посібника. 

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 2, 6, 104, 162 Кодексу 

адміністративного судочинства України,  

 

Прошу суд: 

1. Визнати протиправними дії (повністю посада та повністю ПІБ), що виявилися у 

відмові надати (повністю ПІБ та предмет інформаційного запиту), що запитувалися. 

2. Зобов’язати (повністю посада та повністю ПІБ), надати протягом п’яти робочих днів 

із дня набрання чинності рішенням суду (повністю ПІБ та предмет інформаційного 

запиту), що запитувалися. 

3. Стягнути із Відповідача на користь Позивача судові витрати. 

 

Додатки: 

1. Копія запиту на інформацію від __________ р.; 

2. Копія листа-відповіді від _________ року за № __________; 

3. Копія журналістського посвідчення;  

4. Квитанція про сплату судового збору; 

5. Копії адміністративного позову із всіма додатками для Відповідача (-ів) — __ прим.  

 

«____» __________ 20___ року  ___________(прізвище та ініціали позивача) 

 


