Зразок запиту до благодійної організації з обґрунтуванням суспільного інтересу
_________________________________________
(найменування розпорядника інформації)
_________________________________________
(адреса місцезнаходження розпорядника
інформації)
_________________________________________
(телефон, інші засоби зв’язку)
_________________________________________
(ПІБ/найменування запитувача інформації)
_________________________________________
(адреса запитувача інформації)
_________________________________________
(телефон, інші засоби зв’язку)
ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
Відповідно до статті 34 Конституції України, статті 5 Закону «Про інформацію» 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.
Згідно зі статтями 3, 4 Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на
доступ до публічної інформації гарантується, зокрема, обов’язком розпорядників
інформації надавати і оприлюднювати інформацію, у тому числі за максимально спрощеною
процедурою подання інформаційного запиту на інформацію.
Відповідно до пункту 4 частини 2 статті 13 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» до розпорядників інформації, зобов'язаних оприлюднювати та надавати за
запитами інформацію, визначену в цій статті, у порядку, передбаченому цим Законом,
прирівнюються суб'єкти господарювання, які володіють інформацією, що становить
суспільний інтерес (суспільно значущою інформацією).
Згідно з визначеннями, наведеними у статті 1 Закону України «Про захист економічної
конкуренції» та статті 3 Господарського кодексу України будь-який Благодійний фонд є
суб’єктом господарювання, який здійснює господарську діяльність без мети одержання
прибутку (некомерційна господарська діяльність).
Відповідно до частини 2 статті 29 Закону України «Про інформацію» предметом суспільного
інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету,
територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і
обов'язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в
оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних
або юридичних осіб тощо.
У статті _______________________________ (назва статті) (копія всієї статті додається),
опублікованій на веб-сайті/в газеті/сюжеті або передачі на ТРК за посиланням
____________________________________________________________зазначено наступне:
«_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________»

(вказати цитату з матеріалу, яка свідчить про суспільний інтерес, наприклад, про
порушення добровільності внесків, недостатній контроль за використанням внесків або про
інші порушення)
Для обгрунутування суспільного інтересу журналіст повинен навести відповідні доводи, які
не повинні бути голослівними, а повинні підтверджуватись фактами або інформацією, яка
була викладена іншими ЗМІ раніше.
Вищенаведені обставини свідчать, що незаперечними є наступні факти: 1) благодійний фонд
є суб’єктом господарювання, який 2) має суспільно значущу інформацію стосовно можливих
порушень прав громадян та можливого введення громадськості в оману.
Відповідно, Благодійний фонд згідно з пунктом 4 частиною 2 статтею 13 Закону
України «Про доступ до публічної інформації» вважається розпорядником інформації і
зобов’язаний надати її на запит фізичної або юридичної особи.
Звертаємо Вашу увагу, що у відповідності до частини 3 статті 17 Закону України «Про
благодійну діяльність та благодійні організації», інформація про структуру та розмір
доходів і витрат благодійних організацій, а також умови використання їх активів для
благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.
На підставі вищевикладеного просимо надати наступну інформацію:
1. Яку загальну суму благодійної допомоги, із зазначенням по кожному року окремо,
було отримано фондом у _____________ роках?
(необхідно чітко вказати за які саме роки цікавить інформація, так само і в наступних
пунктах, де йде посилання на часові рамки)
2. Яку кількість (суму) благодійної допомоги, із зазначенням по кожному року
окремо, було отримано від фізичних осіб у ____________________ роках?
3. Яку кількість (суму) благодійної допомоги, із зазначенням по кожному року
окремо, було отримано від юридичних осіб у ____________________ роках?
4. На що було витрачено зібрані від благодійників кошти, по кожному року окремо, у
__________________________ роках? Просимо зазначати статтю витрат та
відповідну суму грошей по кожному року окремо.
5. Скільки працівників працює у фонді згідно із штатним розкладом та яку вони
отримували заробітну платню у ___________________________ роках? Просимо
зазначити тільки посаду (без зазначення ПІБ) та суму відповідної заробітної плати
по кожному року окремо.
6. Скільки коштів витрачено на утримання фонду у __________________ роках?
Просимо надати інформацію по кожному року окремо.
(питання щодо діяльності фонду можуть бути сформульовані по іншому, але вони повинні
бути конкретними та визначеними у часі і стосуватися суспільного інтересу)
Відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», просимо
надати відповідь протягом 5 робочих днів з дня отримання запиту.
У випадку ненадання запитуваної інформації, надання неповної або неточної інформації, ми
будемо змушені звертатись за захистом прав до суду та правоохоронних органів.

Додатки:
1. Копія статті «____________________________», яка опублікована на веб-сайті
«______________», посилання _________________________;
2. Копія статті «____________________________», яка опублікована на веб-сайті
«______________», посилання _________________________;
(додати всі копії публікацій, на які Ви посилалися в обґрунтуванні запиту)
______________ __________________________
(підпис)
(ПІБ запитувача)

