
Звіт про надходження до Державної служби морського та річкового 
транспорту України запитів на отримання публічної інформації                                     

за 2019 рік 

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) Державною службою морського та річкового транспорту України 
забезпечено розгляд запитів щодо надання публічної інформації відповідно до 
Закону, які надійшли поштою, електронною поштою, через сайт Морської 
адміністрації (електронне звернення), через повноважених осіб, а також від 
інших органів установ організацій. 

Так, за  2019 рік до Морської адміністрації поштою, електронною поштою, 
через сайт Морської адміністрації, через повноважених осіб, від інших органів, 
установ, організацій таких як Міністерство інфраструктури України, Секретаріат 
Кабінету Міністрів України надійшло  
252 запити на отримання публічної інформації.  

Морською адміністрацією направлено належному розпоряднику інформації 
у 2019 році 4 запити. 

Через електронну пошту було отримано 49 запитів, поштою було отримано 
110 запит, від інших органів, установ, організацій було отримано 89 запитів,      3 
запити було отримано через уповноважених осіб та 1 запит через сайт Морської 
адміністрації (електронне звернення) (діаграма 1). 

 

                                                                                                 Діаграма 1 

Інформація щодо надходження запитів на отримання публічної інформації 
до Морської адміністрації за формою надходження за 2019 рік 
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В розрізі категорій запитувачів, Державною службою морського                           
та річкового транспорту України за проаналізований період було розглянуто 
запити від: громадян – 123, організацій – 119, представників засобів масової 
інформації  - 10 (діаграма 2). 

                                                                                                            Діаграма 2 

Інформація щодо надходження запитів на отримання публічної інформації 
до Морської адміністрації за категорією запитувачів за 2019 рік 

 

Аналіз звернень та результати їх розгляду можуть засвідчувати, що у галузі 
морського та річкового транспорту продовжує існувати ряд проблем.  

Запитувачі, переважно зверталися з проханням надати інформацію щодо:  
реєстрація та видача суднових документів – 88, діяльність центральних органів 
виконавчої влади – 55, право власності на плавзасіб – 35, підозра на корупційні 
дії посадової особи Морської адміністрації – 18, стосовно системи підготовки та 
дипломування моряків – 14, огляд навчально-тренажерного закладу – 11, 
проблеми портової інфраструктури – 10, праця і заробітна плата – 9. 

Дещо менше запитувачів цікавили питання що стосуються транспорт і 
зв'язок – 5, діяльність організацій, підприємств, установ, що належать до сфери 
управління Морської адміністрації – 2, екологія та природні ресурси – 1. 
діяльність місцевих органів виконавчої влади – 1, інформаційна логістика, 
діяльність засобів масової інформації – 1, фінансова, податкова, митна  політика 
– 1, житлова політика – 1. 

При розгляді запитів на отримання публічної інформації було вжито заходи 
кваліфікованого, об’єктивного та своєчасного розгляду, оперативного вирішення 
викладених у них питань відповідно до Закону України «Про доступ на 
отримання публічної інформації» та інших законодавчих актах України. 

Найбільша кількість запитів на отримання публічної інформації 
знаходилась на опрацюванні в Департаменті державного нагляду та контролю за 
безпекою на морському та річковому транспорті та в Департаменті надання 
адміністративних послуг. 

Щоквартально  у Державній службі морського та річкового транспорту 
України проводиться аналіз та узагальнюється практика розгляду запитів на 
отримання інформації шляхом складання звітної документації, яка розміщується 
на офіційному веб-сайті  Морської адміністрації. 
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Звіт про надходження запитів на отримання публічної інформації  

за  2019 рік 

За 2019 року до Державної служби морського та річкового транспорту 
України надійшло 252 запити на отримання публічної інформації. 

За формою надходження: 

 поштою – 110; 
 електронною поштою – 49; 
 від інших органів, установ, організацій – 89; 
 через уповноважену особу – 3; 
 електронне звернення з сайту Морської адміністрації – 1. 

За категорією запитувача: 

 організація – 119; 
 громадянин – 123; 
 ЗМІ – 10. 

З питань: 

 право власності на плавзасіб – 35; 
 проблеми портової інфраструктури – 10; 
 реєстрація та видача суднових документів – 88; 
 стосовно системи підготовки та дипломування моряків – 14; 
 житлова політика – 1 ; 
 огляд навчально-тренажерного закладу – 11; 
 діяльність центральних органів виконавчої влади – 55; 
 фінансова, податкова, митна політика – 1; 
 транспорт і зв'язок – 5; 
 праця і заробітна плата – 9; 
 діяльність організацій, підприємств, установ, що належать до сфери 

управління Морської адміністрації – 2; 
 підозра на корупційні дії посадової особи Морської адміністрації – 18; 
 екологія та природні ресурси – 1; 
 діяльність місцевих органів виконавчої влади – 1; 
 інформаційна логістика, діяльність засобів масової інформації – 1. 

 

 


