Шаблон №1
Запит на отримання публічної інформації від фізичної особи в письмовому вигляді
Розпорядник інформації:
Управління
_____________ районної державної адміністрації
Адреса:
______________________

праці

та

соціального

захисту

населення

Запитувач (прізвище, ім’я, по батькові, поштова адреса або електронна адреса, контактний
телефон) ________________________________________________________
Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується або загальний опис
інформації, що запитується: 
Відповідно до статті 10 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» кожна особа має право: 1) знати у період збирання інформації, але до початку її
використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони
використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом; 2) доступу до
інформації про неї, яка збирається та зберігається; 3) вимагати виправлення неточної, неповної,
застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання
якої здійснюється з порушенням вимог закону; 4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією
про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів; 5) на
відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених
законом.
Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 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. Міністерство
соціальної політики України розповсюдило в структурні підрозділи соціального захисту населення
України областей) лист (№ 672/0/1016/081 от 16.02.2016 «Про посилення контролю щодо обліку
ВПО») з переліками ВПО щодо яких здійснюються перевірки щодо підтвердження фактів проживання
на території підконтрольній державній владі та призупинення виплат.
У зв’язку із вище зазначеним вимагаю надати мені інформацію про наявність або відсутність
мого прізвища в будьяких списках щодо яких здійснюються перевірки щодо підтвердження фактів
проживання на території підконтрольній державній владі та призупинення виплат. У випадку наявності
мого прізвища в таких списках вимагаю надати копію такого документу.
Норма частини другої статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»,
встановлює, що доступ до публічної інформації є відкритим, крім випадків, встановлених законом
(інформація з обмеженим доступом, до якої не відноситься інформація, що запитується цим запитом).
Окремо слід зазначити, що відповідно до частини четвертої статті 13 Закону, усі розпорядники
інформації незалежно від нормативноправового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні
питань щодо доступу до публічної інформації мають керуватися цим Законом.
Доцільно також зазначити, що відповідно до приписів статті 22 Закону, відповідь розпорядника
інформації про те, що інформація може бути отримана запитувачем із загальнодоступних джерел,
або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації, що тягне
за собою адміністративну відповідальність.
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.
Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк 
(необхідне
зазначити):
на поштову адресу (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок,
корпус, квартира): _______________.
на електронну адресу _____________.
факсом _________________.
телефоном _____________.
___________________________/підпис, _____________________/дата

