

                                

                                  

Звіт
 про стан роботи із запитами на публічну інформацію, 
що надійшли до Закарпатської митниці ДФС 
           		протягом січня - листопада 2019 року

За період з 01.01.2019 по 30.11.2019 року до Закарпатської митниці ДФС  надійшло 72 інформаційних запити, з них 46 запитів надіслано через мережу Інтернет, 17 запитів надійшло поштою, 9 запитів нарочно. За категорією запитувачів, відповідно до Закону України «Про  доступ до публічної інформації», надійшло запитів:
- від фізичних осіб  - 42 запити;
- від юридичних осіб – 10 запитів; 
- від представників засобів масової інформації – 20 запитів.
Запити щодо надання інформації, які надійшли за звітний період, кваліфіковано як індивідуальні.
У інформаційних запитах, які надійшли до митниці, запитувачі порушували такі питання:
-  щодо перетину через митний кордон України відповідних транспортних засобів;
- щодо притягнення до адміністративної відповідальності громадян за порушення митних правил;
- щодо проблемних аспектів визначення митної вартості транспортних засобів;
-  щодо здійснення митного оформлення легкових автомобілів на адресу фізичних осіб;
-   щодо стану реалізації вилученого майна Закарпатською митницею ДФС за порушення митних правил;
- щодо застосування дисциплінарних стягнень стосовно посадових осіб Закарпатської митниці ДФС;
- щодо кількості складених Закарпатською митницею ДФС протоколів за ПМП;
- щодо надання інформації, що знаходиться у володінні Закарпатської митниці ДФС, яка необхідна для написання наукових робіт.

До уваги запитувачів. З моменту набрання чинності Закону України «Про доступ до публічної інформації» можна визначити основні  аспекти реалізації цього Закону, які заслуговують до уваги читачів:
1. Запитувачі інформації ототожнюють такі поняття як запит на отримання публічної інформації, звернення, надання податкової консультації, а також 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;
-	оплат
-	ністю тощо.
2. 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». 
3. Листи, які за змістом є зверненнями громадян (пропозиції, заяви, скарги тощо) мають бути оформлені з дотриманням вимог Закону України «Про звернення громадян».
4. Запит на отримання публічної інформації має відповідати вимогам статей 1 та 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.




