
За квітень 2019 року до Державного комітету телебачення і радіомовлення України
надійшло 8 запитів на отримання публічної інформації.

Із них одержано поштою – 2, 

електронною поштою – 6, 

по телефону, факсом - 0.

За категорією запитувачів запити надійшли від:

фізичних осіб – 7;

юридичних осіб – 1;

обєднання громадян без статусу юридичної особи – 0;

ЗМІ, журналістів – 0.

Види інформації за змістом:

інформація про фізичну особу - 0; 

інформація довідково-енциклопедичного характеру - 2; 

інформація про стан довкілля (екологічнаінформація) - 0; 

інформація про товар (роботу, послугу) - 4; 

науково-технічна інформація - 0; 

податкова інформація - 0; 

правова інформація -2; 

статистична інформація - 0; 

соціологічна інформація - 0; 

інші види інформації - 0. 

Строк розгляду запитів на інформацію: 5 днів - 7; 20 днів -1.

Направлено запит належному розпоряднику - 3.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію - 0.

Запити,  що  потребують  відшкодування  фактичних  витрат  на  копіювання  і  друк
документів - 0.

Надано відповіді на запити - 8.

Відмовлено у задоволенні запиту на інформацію, не є розпорядником - 0.

Запитувана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом:        таємна - 
0,      конфіденційна - 0,     службова - 0. 

Судові позови про порушення законодавства у сфері доступу до публічної інформації: 
задоволено позовів - 0;  відмовлено у задоволенні - 0;

знаходяться на розгляді - 0;                    залишено без розгляду - 0.

Листи, в яких посилалися на Закон України «Про доступ до публічної інформації», по суті

були скаргами, заявами, пропозиціями чи клопотаннями про надання роз’яснень - 2.

Надано роз’яснення - 2.

Скарги на рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації:



фізичних осіб – 1; юридичних осіб – 1;

обєднання громадян без статусу юридичної особи – 0;

ЗМІ, журналістів – 0.

Скарги на:  міністерства - 2;  центральні органи виконавчої влади - 0;

місцеві органи влади - 0; органи місцевого самоврядування - 0;

інших розпорядників публічної інформації - 0. 

Кількість оприлюднених проектів рішень – 3.

Інформаційні  запити,  скарги  та  роз’яснення  розглянуті  у  встановлений
законодавством строк та надано відповідь запитувачам та авторам звернень.


