Звіт 
про надходження до Головного управління ДПС у Волинській області  
запитів на отримання публічної інформації 
станом на 01.06.2021 
З метою забезпечення прозорості та відкритості своєї діяльності, реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, надання інформації за запитами відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” (далі – Закон) Головним управлінням ДПС у Волинській області забезпечено розгляд документів з проханням надати публічну інформацію із посиланням на Закон, які надійшли поштою, електронною поштою, факсом, телефоном. 
Так, станом на 01.06.2021 до Головного управління ДПС у Волинській області поштою, електронною поштою надійшло 25 таких документів, з них: 
- запити на отримання публічної інформації – 25 (або 100%), за результатами розгляду яких надано 25 відповідей електронною поштою або поштою відповідно до вимог чинного законодавства України.
З початку року до Головного управління ДПС у Волинській області за категоріями запитувачів відповідно до Закону надійшло запитів: 
- від фізичних осіб – 15 (або 60,00%); 
- від юридичних осіб – 4 (або 16,00 %); 
- від представників ЗМІ – 6 (або 24,00 %).
Мал. 1 Запити на отримання публічної інформації 
            в розрізі категорій запитувачів
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      Запитувачі, зокрема зверталися з проханням надати інформацію щодо: 
- діяльності суб’єктів господарювання; 
- надання копій документів; 
- відомостей про третіх осіб;
- надання інформації по сплаті податків;
-  стану виконання рішення суду;
- фактичного місця здійснення господарської діяльності;
- ТОП-20 найбільших платників податків Волині, та ТОП-20 боржників;
- статусу неприбутковості підприємств;
- сплати податків лісовими господарствами Волині;
- встановлення місцезнаходження суб’єкта господарювання;
- відомостей про проведену перевірку суб’єкта господарювання;
- добровільного соціального страхування.
За результатами розгляду дано відповідь на 17 запитів (100 % від загальної кількості розглянутих документів).
        Отримати публічну інформацію, розпорядником якої є Головне управління ДПС у Волинській області, може кожен бажаючий, надіславши лист-запит за адресою: 43010, м. Луцьк, Київський майдан, 4 (на конверті вказувати «Публічна інформація»); або на електронну адресу: vl.publichinfo@tax.gov.ua; факс: (0332) 72-93-04 чи зателефонувавши на (0332) 77-71-72 у робочий час: з понеділка по п’ятницю з 08-00 до 12-00 год.; 12-45 до 17-00 год. (у п’ятницю – до 15-45 год.).


