Звіт про надходження запитів на отримання публічної інформації до Вінницької митниці ДФС протягом 2018 року

З метою забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, прозорості та відкритості своєї діяльності, Вінницькою митницею ДФС забезпечено розгляд документів, з проханням надати публічну інформацію із посиланням на Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), які надійшли на митницю засобами поштового зв’язку, електронною поштою, нарочно, особисто та факсом. 
За звітний період до Вінницької митниці ДФС надійшло 25 запитів на отримання публічної інформації, з них 10 – поштою, 13 ‑ електронною поштою, 2 – нарочно. 
Відповіді на 25 запитів надано запитувачам у встановлені законодавством строки, тобто протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

За категоріями запитувачів, відповідно до Закону, надійшло запитів: 
- від фізичних осіб – 13 (52%);
- від представників засобів масової інформації – 1 (4%);
- від об’єднань громадян ‑ 11 (44%).

Переважно запитувачі цікавилися інформацією щодо керівництва, структури, штатної чисельності Вінницької митниці ДФС, наявності вакантних посад та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, проходження служби в територіальних органах ДФС, суми витрачених коштів на оплату праці посадових осіб Вінницької митниці ДФС, митного оформлення транспортних засобів, об’єктів права інтелектуальної власності, відносно яких здійснювалися митні формальності в межах діяльності Вінницької митниці ДФС, митного оформлення культурних цінностей, кількості вхідної кореспонденції, що надходить до Вінницької митниці ДФС. 
	За результатами розгляду, відповідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповіді у повному обсязі було надано на 16 запитів. В 4 випадках запити було частково задоволено (частина запитуваної інформації була віднесена до інформації з обмеженим доступом). В 4 випадках було відмовлено в задоволенні запиту з наданням відповідних роз’яснень (в 1 випадку запитувана інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом, в 3 – Вінницька митниця ДФС не є розпорядником запитуваної інформації). Ще 1 запит містив прохання надати публічну інформацію та роз’яснення окремих норм законодавства України з питань митної справи, а тому відповідь підготовлено з урахуванням вимог Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» та Закону України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян». 

До уваги запитувачів!  
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». 
Деякі запитувачі інформації ототожнюють такі поняття як запит на отримання публічної інформації, звернення, надання консультацій 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. 
Листи, які за змістом є зверненнями громадян (пропозиції, заяви, скарги тощо), мають бути оформлені з дотриманням вимог Закону України «Про звернення громадян», а запит на отримання публічної інформації має відповідати вимогам статей 1 та 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації. 



