Звіт про надходження до Житомирської митниці ДФС запитів на отримання публічної інформації станом на 01.10.2019

За період роботи з 1 січня по 30 вересня 2019 року до Житомирської митниці ДФС надійшло 15 інформаційних запитів. З них за категорією запитувачів отримано від:
фізичних осіб – 12;  
юридичних осіб – 2;
об’єднань громадян – 1. 
За формою надходження протягом звітного періоду отримано таку кількість інформаційних запитів:
електронною поштою – 9 запитів;
поштою - 3 запити;
нарочно -  3.
Серед загальної кількості запитів, отриманих за період січень-вересень 2019 року, 3 запити отримано за належністю від Державної фіскальної служби України, Головного управління ДФС у Житомирській області, Регіонального сервісного центру МВС в Житомирській області.  
Інформація, яка цікавила запитувачів: статистичні дані щодо експорту-імпорту товарів за 2000-2019 роки, обсяги вилученого майна і розпорядження ним, кількість розмитнених транспортних засобів (групи УКТЗЕД 8703,8704,8705) під час пільгового періоду, телефонний довідник митниці, типові технологічні схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, умов життя вилучених птахів, класифікатор видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами, розшифровки граф митної декларації, сплачених митних платежів, копій митних декларацій.
Стосовно строків розгляду запитів на інформацію, зазначаємо, що                          6 запитів опрацьовано в одноденний строк, 7 запитів у триденний строк,                       2 запити у чотириденний строк.  
Одним із шляхів забезпечення доступу до публічної інформації є надання інформації за запитами. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень. 
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.
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 ст. ст 1 та 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації”. 




