
На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» здійснювалася робота
із забезпечення доступу до публічної інформації в Держкомтелерадіо, проведення

моніторингу аналогічної роботи в інших органах виконавчої влади.

У  2017  році  до Держкомтелерадіо  надійшло 140 запитів  на інформацію.  Із  них
отримано поштою – 74, електронною поштою – 46, телефоном – 20.

За  категорією  запитувачів  запити  надійшли  від:  представників  засобів  масової
інформації – 7; фізичних осіб – 106; юридичних осіб та громадських організацій – 27.

Усі запити було задоволено.

Запитувачів  цікавили  наступні  види  інформації:  інформація  про  товар  (роботу,
послугу) – 34 запити; правова інформація – 21; статистична інформація – 2; податкова
інформація – 4; інші види інформації – 74.

До Держкомтелерадіо звернулося 70 запитувачів, яким надано роз’яснення щодо
окремих положень Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Крім того,  за дорученнями Кабінету Міністрів  України розглянуто 100 скарг від
громадян про порушення, на їх думку, вимог Закону України «Про доступ до публічної
інформації» посадовими особами центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Аналіз свідчить, що насамперед скаржаться на відмову в задоволенні запиту на
інформацію,  ненадання відповіді  на  запит на  інформацію,  необґрунтоване  віднесення
інформації до відомостей з обмеженим доступом.

На офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо забезпечено доступ до системи обліку
публічної інформації, яка функціонує у форматі Microsoft Office Excel. Інформація у системі
обліку оновлюється щомісяця. На сьогодні в системі обліку розміщено облікові картки з
відомостями про понад 28000 документів.

Відповідно  до  Порядку  інформаційного  наповнення  офіційного  веб-сайту
Держкомтелерадіо, затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 29.09.2011 № 279, на
веб-сайті  систематично  оприлюднюється  та  оперативно  оновлюється  інформація  про
діяльність Держкомтелерадіо.

Зокрема,  в  розділі  «Доступ  до  публічної  інформації»  розміщено  та  регулярно
оновлюються матеріали щодо організації забезпечення доступу до публічної інформації,
звіти про проведену роботу, роз’яснення щодо актуальних питань в цій сфері та проекти
нормативно-правових актів з питань доступу до публічної інформації тощо.

Відповідно  до  Порядку  проведення  Держкомтелерадіо  моніторингу
інформаційного  наповнення  офіційних  веб-сайтів  органів  виконавчої  влади,
затвердженого наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від
08.06.2015  № 118,  зареєстрованим  в  Міністерстві  юстиції  України  25.06.2015  за
№ 759/27204, було здійснено моніторинг офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади,
зокрема щодо оприлюднення на веб-сайтах інформації, обов’язковість розміщення якої
визначається  Законом  України  «Про  доступ  до  публічної  інформації»,  а  також  щодо
забезпечення доступності інформації для користувачів з порушеннями зору та слуху, за
результати якого підготовлено аналітичну довідку та поінформовано Кабінет Міністрів
України.

Відповідно  до  Плану  організації  виконання  Указу  Президента  України  від
05.05.2011 № 547  «Питання  забезпечення  органами  виконавчої  влади  доступу  до
публічної  інформації»  здійснено  моніторинг  стану  реалізації  зазначеного  Плану  та
поінформовано Кабінет Міністрів України.


