
Зразок запиту на отримання копії декларації чиновників 

 

_________________________________________   

(найменування розпорядника інформації) 

_________________________________________ 

(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 

про доступ до публічної інформації 

Відповідно до статті 34 Конституції України кожному гарантовано право на отримання, 

зберігання та поширення інформації. Гарантія права на інформацію забезпечується 

обов’язком органів державної влади та органів місцевого самоврядування, як розпорядників 

інформації,  оприлюднювати інформацію, яка була отримана або створена в процесі їхньої 

діяльності згідно зі статтями 3, 4, 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації».   

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до 

інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при 

цьому згідно зі статтею 19 цього закону 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. 

Згідно зі статтею 12 закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» особи, 

зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону (депутати 

місцевих рад та державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування 

зокрема), зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) 

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 

минулий рік за формою, що додається до цього Закону. 

Статтею 16  цього закону встановлено, що відомості із декларації про майно, доходи, витрати 

і зобов`язання фінансового характеру, окрім реєстраційного номера облікової картки 

платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також щодо місця 

проживання та реєстрації декларанта, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, не можуть бути віднесені 

до інформації з обмеженим доступом. 

Згідно з пунктом 3 статті 5 Закону України «Про захист персональних даних», персональні 

дані, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру, оформленій за формою і в порядку, встановленими Законом України "Про 

засади запобігання і протидії корупції", не належать до інформації з обмеженим 

доступом, крім відомостей, визначених Законом України «Про засади запобігання і протидії 

корупції». 



Зважаючи на вищевикладене прошу надати:  

1) Копії  декларацій (або відомості з декларацій) про майно, доходи, витрати і 

зобов`язання фінансового характеру за _______ рік депутатів 

__________________________________________________ міської ради. 

2) Вказану інформацію прошу надіслати на поштову адресу:______________________ 

_______________________________________________________________________. 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядник 

інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або 

характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов`язаний 

направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це 

запитувача.  

Також зазначу, що згідно із статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не 

пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. 

Звертаємо Вашу увагу, що у випадку ненадання відповіді на запит або надання неповної 

інформації, ми будемо змушені звертатись за захистом свого права на інформацію до суду 

або вимагати притягнення Вас до адміністративної відповідальності за статтею 212-3 

Кодексу України про адміністративні правопорушення.   

«______»__________ _______ р.  

                      ______________   __________________________ 

                                                                         (підпис)                 (ПІБ запитувача) 

 


