Порядок оскарження рішень (дій чи бездіяльності) розпорядників
інформації
Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути
оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Запитувач має право оскаржити:
1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
4) надання недостовірної або неповної інформації;
5) несвоєчасне надання інформації;
6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію
відповідно до статті 15 цього Закону;
7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що
порушили законні права та інтереси запитувача.
Разом з цим, відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування,
незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть
бути оскаржені.
Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту та
відстрочити запит на інформацію, у випадках передбачених Законом України
«Про доступ до публічної інформації». Рішення про відмову в задоволенні
запиту на інформацію та відстрочку доводиться до відома запитувача у
письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду
здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
Відтак, стаття 263 Кодексу адміністративного судочинства України
визначає особливості розгляду окремих категорій справ незначної складності, за
правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників
справи (у письмовому провадженні) справи щодо оскарження бездіяльності
суб’єкта владних повноважень або розпорядника інформації щодо розгляду
звернення або запиту на інформацію.
Крім цього, згідно з статтею 24 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» відповідальність за порушення законодавства про доступ до
публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:
1) ненадання відповіді на запит;
2) ненадання інформації на запит;
3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;
5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної
інформації;
6) несвоєчасне надання інформації;
7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим
доступом;

8) нездійснення реєстрації документів;
9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.
Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені
розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та
моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

