
 

 

За два місяці 2021 року Головним управлінням ДПС у м. Києві розглянуто 

144 запити на отримання публічної інформації  

 

 

Станом на 01 березня  2021 року до Головного управління ДПС у м. Києві 

надійшло 144 запити на отримання публічної інформації. 

 Найбільше запитів на отримання публічної інформації надійшло від 

фізичних осіб – 58 відсотків від загальної кількості запитів. 

Кількість запитів, які надійшли за два місяці 2021 року від юридичних 

осіб склала 42 відсотки. 

Найчастіше запитувачі звертались з проханням надати інформацію щодо: 

заборгованості з податків, зборів та єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - ЄСВ); 

блокування реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі 

податкових накладних; 

суми нарахованих податків, зборів та ЄСВ; 

перевірок суб'єктів господарювання; 

реєстраційних даних платників податків; 

відомостей про інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб. 

За результатами опрацювання цих запитів запитувачам надано відповіді 

згідно з вимогами чинного законодавства України, зокрема: 

задоволено, з наданням інформації – 132, 

відмовлено – 15,  

надіслано за належністю – 2.  

Нагадуємо, що запит на отримання публічної інформації може бути 

надіслано до Головного управління ДПС у м. Києві на поштову адресу: 04116,   

м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, або на електронну скриньку: 

kyiv.public@tax.gov.ua 

Звертаємо увагу, відповідно до Закону України від 13.01. 2011 № 2939-VI 

«Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон № 2939) запит на 

інформацію – це прохання до особи розпорядника інформації надати публічну 

інформацію, що знаходиться у його володінні. 

Проте, Закон № 2939 не поширюється на відносини у сфері звернень 

громадян, які регулюються спеціальним законом, а саме Законом України від 

02.10.1996 № 393/96-ВР «Про звернення громадян» (далі – Закон № 393).  

Листи, які за змістом є зверненнями громадян (пропозиції, заяви, скарги 

громадян, юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, самозайнятих осіб, а 

також питання щодо практичного використання окремих норм податкового 

законодавства, питання з роз'яснення прав та обов'язків платника єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування тощо) на 

електронну адресу kyiv.public@tax.gov.ua не надсилаються і розглядаються 

Головним управлінням ДПС у м. Києві відповідно до вимог  Закону № 393. 
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