
Доступ до публічної інформації

Звіт за 10 місяців 2018 року.

На  виконання  Закону  України  «Про  доступ  до  публічної  інформації»  та  Указу
Президента України  від 05.05.2011 №547 «Питання забезпечення органами виконавчої
влади  доступу  до  публічної  інформації»  Державним  комітетом  телебачення  і
радіомовлення України постійно здійснюється робота щодо забезпечення права кожного
на доступ до інформації, що знаходиться у його володінні.

         Протягом  10  місяців  2018  року  до  Держкомтелерадіо  надійшло  102  запити  на
інформацію.  З  них  отримано  поштою  -  31,  електронною  поштою  –  71.  Запити  було
отримано від: фізичних та юридичних осіб (87), громадських організацій (15). Всі запити
було задоволено.

         Запитувачі  інформації  цікавилися,  зокрема:  правовою,  фінансовою  інформацією,
питаннями, пов’язаними з діяльністю Держкомтелерадіо тощо.

         Крім  того,  до  Держкомтелерадіо  надійшло  більше  500  запитів  щодо  процесу
переходу від аналогового стандарту розповсюдження програм до цифрового.

Відділом з питань доступу до інформації розглянуто та надано роз’яснення щодо
застосування  окремих  норм законодавства  про  доступ  до  публічної  інформації  на  99
звернень фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичних осіб.

Водночас  надіслано більше 70 листів  з  роз’ясненнями норм законодавства про
доступ  до  публічної  інформації  органам  виконавчої  влади  та  органам  місцевого
самоврядування.

         Також  надано  відповіді  на  100%  скарг  (61  лист)  фізичних  та  юридичних  осіб,
об’єднань громадян без статусу юридичних осіб щодо порушення права на доступ до
інформації розпорядниками інформації.

         Аналіз  свідчить,  що  насамперед  скаржаться  на  ненадання  відповіді  на  запит,
безпідставну  відмову  у  задоволенні  запиту  на  інформацію,  несвоєчасне  або  неповне
надання  інформації,  надання  недостовірної  інформації,  необґрунтоване  віднесення
інформації  до  інформації  з  обмеженим  доступом.  Зокрема,  часто  запитують,  чи  є
комунальні підприємства розпорядниками інформації. 

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. 

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.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1302 «Про
заходи  щодо  подальшого  забезпечення  відкритості  у  діяльності  органів  виконавчої
влади» та згідно з Порядком проведення Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного
наповнення  офіційних  веб-сайтів  органів  виконавчої  влади,  затвердженим  наказом
Державного  комітету  телебачення  і  радіомовлення  України  від  08.06.2015  № 118,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.06.2015 за № 759/27204 було проведено
моніторинг офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади. 

Мета  моніторингу  –  оцінити  рівень  інформаційного  наповнення  офіційних  веб-
сайтів  органів  виконавчої  влади  відповідно  до  вимог  нормативно-правових  актів,  які
регламентують розміщення певних видів інформації на веб-сайтах. Об’єкти моніторингу:



офіційні веб-сайти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних та
Київської міської державних адміністрацій.

За результатами моніторингу підготовлено аналітичну довідку та поінформовано
Кабінет Міністрів України.

Результати  моніторингу  оприлюднюються  на  веб-сайті  Держкомтелерадіо  у
розділі «Моніторинг веб-сайтів ОВВ».


