Додаток 1

Звіт Чернігівської митниці ДФС щодо задоволення запитів на публічну інформацію за січень-червень 2019 року

Протягом січня-червня 2019 року до Чернігівської митниці ДФС надійшло 19 запитів на публічну інформацію. 
За типом надходження 8 запитів надійшли на адресу митниці засобами електронної пошти через мережу Інтернет, 6 запити надано до митниці запитувачами інформації особисто, 4 запити надіслано на адресу митниці поштою, 1 запит надіслано митниці за належністю від ГУ ДФС у Чернігівській області поштою.
При цьому, 3 запити надійшло від суб’єктів господарської діяльності, 
16 запитів надійшло від громадян.  
Запити стосувалися наступних питань:
	надання інформації з основних показників діяльності; 
	надання інформації щодо штатної чисельності митниці, кількості осіб, які здійснюють митне оформлення;

надання інформації щодо кількості суб’єктів ЗЕД, які взято на облік; 
	надання інформації щодо кількості ліцензійних складів; 
	надання інформації щодо кількості оформлених вантажів, транспортних засобів за 2018р, громадян всього і по митним постам; 
про надходження платежів до бюджету за 2018р всього і по митним постам; 
	про надання статистичної інформації щодо обсягів експорту, імпорту конкретних груп товарів, конкретних суб'єктів господарювання та інше;
	про надання інформації з питань митного оформлення, відмов у митному оформленні, визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України;
	про надання низки інформації щодо зберігання товарів, складів митниці та питань митного оформлення.
На 18 запитів митницею були надані аргументовані 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 12 випадках запити на інформацію були задоволені у повному обсязі, 1 запит був копією запиту на отримання публічної інформації адресованого ГУ ДФС у Чернігівській області, який був надісланий заявником до митниці до відома, у 5 випадках було відмовлено у задоволенні запиту, у 1 випадку частково задоволено та частково відмовлено, у зв’язку з тим, що запитувана інформація не відповідає критеріям «відображеності та задокументованості» і не є публічною, через не дотримання вимог до запитів на інформацію, визначених статтею 19 Конституції України, частиною 1 статті 452 МК України, статтею 1, пунктами 1, 2 частини 1 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», враховуючи положення Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 29.09.2016 №10 «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації».


