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Про розгляд запиту

Південний офіс Держаудитслужби на виконання доручення Державної 
аудиторської служби України розглянув Ваш аналогічний запит від 16.01.2019 
(вхідний від 01.02.2019 № 1-13), який надійшов від Міністерства фінансів 
України від 21.01.2019 № 15040-11/38-ЗПІ/41 щодо надання інформації про 
початок контрольного заходу на комунальному підприємстві 
«Одесатранспарксервіс» та з інших питань.

За результатом розгляду повідомляємо наступне.
Відповідно до частини другої статті статті 19 Конституції України органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з частиною першою статті 19 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» запит на інформацію -  це прохання особи до 
розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його 
володінні. 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 повножень своїх обов’язків 
або знаходиться у його володінні (частина перша статті 1 зазначеного Закону).

Оскільки Ваше звернення від 16.01.2019 (вхідний від 01.02.2019 № 1-13) 
за своїм змістом не є запитом на інформацію, а отже, не підпадає під дію 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» його розглянуто 
відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

Відповідно до п. 1.2.4.1. Плану проведення заходів державного 
фінансового контролю Південного офісу на IV квартал 2018 року з 27.12.2018 
триває державний фінансовий аудит діяльності комунального підприємства 
«Одестранспарксервіс» за період з 01.01.2016 по 31.12.2018. Орієнтовний 
термін завершення аудиту -  27.02.2019.



2

Питання, зазначені у Вашому зверненні, будуть дослідженні у межах 
компетенції органів Держаудитслужби у ході даного аудиту.

Про результати дослідженних питань Вас буде проінформовано після 
завершення аудиту.

У разі незгоди з результатами розгляду звернення Ви вправі їх оскаржити 
згідно зі статтею 13 Закону України «Про основні засади здійснення 
державного фінансового контролю в Україні» як в адміністративному, так і в 
судовому порядку.

Ірина Шевельова (048) 728 33 85

Персональні дані, вказані у Вашому зверненні, захищаються і обробляються Південним 
офісом Держаудитслужби відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з 
метою розгляду Вашого звернення згідно з законодавством.

Начальник О. МУРАТОВ


