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Повідомляємо, що згідно зі статтею 1 Закону України ”Про доступ до 

публічної інформації” публічна інформація – це відображена та 
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 
була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації, визначених цим Законом. 

Разом з тим, повідомляємо, що органи державної статистики здійснюють 
розробку статистичної інформації згідно з переліком робіт, періодичністю, у 
розрізі та в терміни, що передбачені планом державних статистичних 
спостережень на відповідний рік або окремими рішеннями Кабінету Міністрів 
України.   

На запит, який надійшов 06.11.2017, надаємо дані про кількість 
обслугованих туристів по м.Чернівці у 2014-2016 роках за статистичною 
формою №1-туризм (додаток додається). 

Також, інформуємо, що відповідно до статті 23 Закону України “Про 
доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників 
інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу 
або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до 
суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства 
України. 

 

Додаток: на 1 арк.  
 

Заступник начальника  
Головного управління                                                 Г.І. Петрова 
 
 
Брухович 58 15 05 



 
Додаток  
до листа Головного управління 
статистики у Чернівецькій області 
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Кількість обслугованих туристів по м.Чернівці 
у 2014-2016 роках 

(осіб) 

 

Кількість обслугованих туристів 

усього 

у тому числі 
громадяни України (вибуття) 

громадяни 
інших країн 
(прибуття) 

усього 

у тому числі подорожуючих 
в межах  
території 
України 

за кордоном 

    

2014 рік 

Чернівецька 
область 16560 16477 1997 14480 83
м.Чернівці 13239 13156 1879 11277 83
   

2015 рік 
Чернівецька 
область 15662 15556 1828 13728 106
м.Чернівці 11755 11649 1663 9986 106
   

2016 рік 
Чернівецька 
область 19415 19303 3099 16204 112
м.Чернівці 14641 14529 2717 11812 112

 
 
 

 
Начальник відділу аналізу даних 
демографічної та соціальної статистики                                          Г.В. Брухович  
 
 

 
 

 
 


