
Звіт Чернігівської митниці ДФС щодо задоволення запитів на публічну інформацію за січень-серпень 2018 року
Протягом січня-серпня 2018 року до Чернігівської митниці ДФС надійшло 14 запитів на публічну інформацію. 
За типом надходження 8 запитів надійшли на адресу митниці засобами електронної пошти через мережу Інтернет, 4 запити надано до митниці запитувачем інформації особисто, 2 запити надіслано на адресу митниці поштою. 
При цьому, 6 запитів надійшли від громадських організацій, 2 запити надійшли від суб’єктів господарської діяльності,  5 запитів надійшли від громадян, 1 запит від представників засобів масової інформації.  
Запити стосувалися наступних питань:
	надання інформації з основних показників діяльності; 
	надання інформації щодо штатної чисельності митниці, наявних в митниці вакантних посад (із зазначенням часу, з якого ці посади є вакантними) та суми  коштів, витрачених у 2017 році на оплату праці працівникам Чернігівської митниці ДФС;
	надання інформації стосовно переміщення через митний кордон України в зоні діяльності Чернігівської митниці ДФС товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності;
	надання інформації про отриману заробітну плату та копії положення про структурний підрозділ митниці;
	надання інформації щодо причин затримки залізничних вагонів;
	щодо надання інформації (аналітичних матеріалів) про здійснення оформлення транспортних засобів;

надання копії листа митниці;
	надання інформації стосовно третьої особи – суб’єкта господарської діяльності;
	надання рішення про створення зони митного контролю,  протоколів погодження договірної ціни та інформації про здійснення митних формальностей;
	про надання статистичної інформації щодо обсягів експорту, імпорту конкретних груп товарів, конкретних суб'єктів господарювання та інше;

про надання низки інформації щодо зберігання товарів, складів митниці та питань митного оформлення;
про функціонування в зоні діяльності митниці терміналів (місць прибуття).
На зазначені запити митницею були надані аргументовані відповіді в терміни, встановлені законодавством України з неухильним дотриманням положень  Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації».  
При цьому, у 9 випадках запити на інформацію були задоволені у повному обсязі, у 2 випадках запити на інформацію були задоволені частково (відповідно до компетенції митниці з урахуванням наявності в митниці запитуваної інформації та її відповідності критеріям публічності: «відображеності та задокументованості»), у 3 випадках було відмовлено у задоволенні запиту у зв’язку з тим, що запитувана інформація не відповідає критеріям «відображеності та задокументованості» і не є публічною, а також через не дотримання вимог до запитів на інформацію, визначених пунктом 3 частини 5 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації». 


