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Звіт про надходження до Житомирської митниці ДФС 
запитів на отримання публічної інформації станом на 28.12.2018 

З метою забезпечення прозорості та відкритості своєї діяльності, реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, надання інформації за запитами відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” (далі – Закон) Житомирською митницею ДФС забезпечено розгляд документів щодо надання публічної інформації відповідно до Закону. 
За період роботи з 1 січня по 28 грудня 2018 року до Житомирської митниці ДФС надійшло 26 інформаційних запитів. 
З 1 січня по 28 грудня  2018 року за категорією запитувачів отримано:
12 - від фізичних осіб;
4   -  від представників засобів масової інформації;
10 – громадських організацій.
За формою надходження протягом звітного періоду отримано таку кількість інформаційних запитів:
поштою - 7;
електронною поштою - 15;
особисто – 4.
Із загальної кількості запитів, отриманих у звітному періоді, 2 запити отримані за належністю від Державної фіскальної служби України були розглянуті Житомирською митницею ДФС в межах компетенції.    
Протягом січня-грудня 2018 року запитувачів цікавила наступна інформація стосовно: статистичних даних щодо експортно-імпортних операцій, статистичних даних щодо основних показників діяльності за 2015-2017 рр., ввезення(вивезення) транспортних засобів на митну територію України, надходжень митних платежів до держбюджету, відомостей про третіх осіб, кількості вхідної кореспонденції, яка надійшла у поточному році, службових розслідувань та корупційних правопорушень вчинених працівниками митниці, копії наказів про відкриття дисциплінарних проваджень, біографічних даних працівників митниці, копії наказів про призначення працівників. 
Стосовно строків розгляду запитів на інформацію зазначаємо, що всі 26 запитів на інформацію, отримані протягом звітного періоду опрацьовано -  у встановлений законодавством 5-денний строк.
До уваги запитувачів 
Запитувачі інформації ототожнюють такі поняття як запит на отримання публічної інформації, звернення, надання консультації з питань практичного застосування окремих норм законодавства України з питань державної митної справи, при цьому дані категорії звернень є різними за наступними ознаками: правовими підставами; визначенням понять; формами; строком розгляду; змістом; вимогами оформлення; оплатністю тощо.
Згідно із частиною другою статті 2 Закону України „Про доступ до публічної інформації” цей Закон не поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом, а саме Законом України „Про звернення громадян”. Запит на отримання публічної інформації має відповідати вимогам статтей 1 та 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

