                                                                                                                        
Звіт про розгляд запитів на отримання публічної інформації,
що надійшли  до органів ГУ ДФС у Полтавській області
станом на 01.11.2018 року

За січень - жовтень 2018 року до органів ГУ ДФС у Полтавській області надійшло 106 запитів на публічну інформацію (в т.ч. 62 - безпосередньо до Головного управління), з яких:
·	від юридичних осіб – 47 (44,3%);
·	від фізичних осіб – 47 (44,3%);
·	від об’єднань громадян –12 (11,3%);
·	від засобів масової інформації – 0.
Відповідно до пункту 3 статті 22 Закону України „Про доступ до публічної інформації” 69 запитів на публічну інформацію задоволено або перенаправлено за належністю, 36-м запитувачам було відмовлено.
 Запитувачі зверталися з проханням надати інформацію щодо:
-	документів, які знаходяться у володінні органів ГУ ДФС у Полтавській області;
-	діяльності підприємств та підприємців-фізичних осіб;
-     відомостей про третіх осіб.
Відповіді на запити були направлені на вказані поштові та електронні адреси.
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