
Зразок запиту на інформацію, яка повинна бути опублікована на сайті  

_________________________________________   

(до керівника органу влади/самоврядування, на веб-

сайті якого відсутня інформація; вказується повна 

назва органу, назва посади та ПІБ керівника) 

_________________________________________ 

(адреса місцезнаходження розпорядника інформації) 

_________________________________________ 

(телефон, інші засоби зв’язку) 

_________________________________________   

(ПІБ/найменування запитувача інформації) 

_________________________________________ 

(адреса запитувача інформації) 

_________________________________________ 

(телефон, інші засоби зв’язку) 

 

 

З А П И Т 

 (дана форма може не називатися «запит», а бути оформлена у вигляді листа) 

про  доступ до публічної отримання інформації, 

 яка має бути розміщена на офіційному веб-сайті 

 

Відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники 

інформації зобов’язані оприлюднювати, зокрема інформацію про діяльність суб’єктів владних 

повноважень, іншу інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень, порядок 

обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом. Частина 2 статті 15 Закону  

встановлює, що інформація, передбачена частиною першою цієї статті, підлягає 

обов’язковому оприлюдненню на веб-сайті розпорядника інформації.    

Частиною 2 статті 12 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» 

передбачено, що відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру за минулий рік членів Кабінету Міністрів України, перших заступників 

та заступників міністрів, заступників міністрів — керівників апаратів, керівників інших 

державних органів, підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання на 

офіційному веб-сайті відповідного державного органу чи органу місцевого самоврядування на 

строк не менше одного року. Оприлюдненню підлягають усі відомості, зазначені в декларації 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, крім відомостей, що 

віднесені цим Законом до інформації з обмеженим доступом. 

Однак, на веб-сайті _____________________ (вказати назву розпорядника інформації та адресу 

сайту) відсутні відомості з декларації (копія декларації) про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру керівника державного органу. 

(можна вказати будь-яку інформацію, розміщення якої на веб-сайті передбачено ст. 15 

Закону України «Про доступ до публічної інформації») 

Відсутність вказаної інформації є порушенням статті 15 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» та порушенням частини 2 статті 12 Закону України «Про засади 

запобігання та протидії корупції». 

(посилання на антикорупційне законодавство застосовується тільки у випадку запитів про 

декларації) 



Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запитувач 

інформації має право оскаржити невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати 

інформацію відповідно до статті 15 цього Закону.  

Просимо Вас оприлюднити на веб-сайті _____________________ (назва органу та адреса веб-

сайту) відомості з декларації (копію декларації) за 2013 рік голови та заступників голови 

______________ (назва органу).    

Просимо повідомити про розміщення на веб-сайті відсутньої інформації, оприлюднення якої 

передбачено законом.   

 

 

«______»__________ _______ р.                             

 ______________   ____________________ 

                                                                         (підпис)                 (ПІБ запитувача) 
 

 

 


