
Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008 

hotline@ombudsman.gov.ua  

тел.: 044-253-75-89 

тел.: 0800-50-17-20 (безкоштовно) 

 

_____________________ (ПІБ скаржника)  

адреса електронної пошти: _______________________, 

поштова адреса: ____________________________ 

тел.: ______________________________________ 

 

Заява 

про скоєння адміністративного правопорушення, 

передбаченого статтею 212-3 КУпАП 

 

Даним повідомляю, що мною, _______________________________ (П.І.Б.), «_____» 

березня 2021 року був направлений запит на доступ до публічної інформації за допомогою 

електроної пошти до ________________________________ ради, як розпорядника інформації 

про використання коштів місцевого бюджету. Запит був направлений в рамках здійснення 

законної професійної діяльності журналіста з метою підготовки журналістського матеріалу. 

Мною запитувалася наступна інформація: 

1. Чи визначено в місцевому бюджеті на 2021 рік витрати на висвітлення діяльності 

міської ради, посадових осіб міської ради, голови міської ради (всіх разом або окремо, у тому 

числі у складі постійних комісій або інших колегіальних органів) за допомогою друкованих 

засобів масової інформації, телебачення, радіомовлення, засобами зовнішньої реклами, 

шляхом розміщення інформації на веб-сайтах в мережі Інтернет (окрім офіційного веб-сайту 

міської ради), або іншим чином? 

2. Чи укладено, і якщо укладено – то з ким саме (назва юридичної особи та код 

ЄДРПОУ або прізвище, ім’я, по-батькові фізичної особи-підприємця) договори на висвітлення 

діяльності міської ради, посадових осіб міської ради, голови міської ради (всіх разом або 

окремо, у тому числі у складі постійних комісій або інших колегіальних органів)? Просимо 

також надати копії таких договорів та акти за такими договорами. 

3. Чи здійснювалися з місцевого бюджету виплати друкованим засобам масової 

інформації, телебаченню, радіомовленню, операторам зовнішньої реклами, власникам веб-

сайтів в мережі Інтернет (окрім офіційного веб-сайту міської ради) за надання інших послуг? 

Просимо повідомити, за надання яких саме послуг здійснювалися виплати, а також надати 

копії договорів та актів щодо таких послуг. 

Запит був направлений електронною поштою на адресу, зазначену на офіційному веб-

сайті ______________________ «____» березня 2021 року. Відповідно до частини першої 
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статті 21 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. Таким чином розпорядник зобов’язаний був надати інформацію не пізніше «____» 

березня 2021 року. Проте станом на ______ березня мною не було отримано жодної відповіді 

на мій запит: не надано інформації за запитом і не надано відмови або іншого повідомлення 

про подальшу долю мого запиту.  

Відповідно до частини першої статті 24 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації 

несуть особи, винні у вчиненні таких порушень: 

• ненадання відповіді на запит; 

• ненадання інформації на запит; 

• безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію; 

• надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації; 

• несвоєчасне надання інформації; 

• необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом; 

• навмисне приховування або знищення інформації чи документів. 

Відповідно до частини другої статті 212-3 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (КУпАП) порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації", 

а саме: необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, 

ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в 

наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної 

інформації, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до 

п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Відповідно до пункту 8-1 частини першої статті 255 КУпАП у справах про 

адміністративні правопорушення, протоколи про правопорушення мають право складати 

уповноважені особи секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або 

представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (статті 188-39, 188-40, 

212-3. 

Виходячи з вищенаведеного прошу: 

1. Притягнути у встановленому законодавством України порядку посадових осіб 

_____________________________ ради, винних у вчиненні адміністративного 

правопорушення, передбаченого статтею 212-3 КУпАП у вигляді ненадання інформації 

за запитом про доступ до публічної інформації. 

2. Надіслати мені інформацію про результати розгляду моєї заяви на адресу 

__________________ у встановлені законодавством України строки. 

 

Додаток: Запит на доступ до публічної інформації від «____» березня 2021 року. 

 

______________ (дата)                                                  _________________________ (підпис) 


