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Про розгляд запиту

Південний офіс Держаудитслужби (далі -  Південний офіс) на виконання 

доручень Державної аудиторської служби України розглянув Ваші електронні 

звернення від 08.02.2019 (вх. від 14.02.2019 № 12-19-116) та від 08.02.2019 

(вх. від 14.02.2019 № 12-19-116) щодо участі посадових осіб Південного офісу 

при оглядах майданчиків для паркування транспортних засобів.

За результатами розгляду повідомляємо наступне.

Відповідно до п. 1.2.4.1 Плану проведення заходів державного 

фінансового контролю Південного офісу Держаудитслужби на VI квартал 

2018 року на даний час проводиться державний фінансовий аудит діяльності 

комунального підприємства «Одестранспарксервіс» (далі -  Підприємство або 

КП «Одестранспарксервіс») за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

Відповідно до ст. З Закону України «Про основні засади здійснення 

державного фінансового контролю в Україні» (далі -  Закон) державний 

фінансовий аудит є різновидом державного фінансового контролю і полягає 

у перевірці та аналізі органом державного фінансового контролю фактичного 

стану справ щодо законного та ефективного використання державних чи 

комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення 

бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування 

системи внутрішнього контролю.

Також, Порядком проведення Державною аудиторською службою, її 

міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту 

діяльності суб'єктів господарювання, затвердженого постановою Кабінету 

М іністрів України від 25 березня 2006 року. № 361 (далі -  Порядок) визначено 

механізм державного фінансового аудиту, що полягає у перевірці та аналізі 

діяльності, фактичного стану справ щодо законного та ефективного 

використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів 

держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності 

фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю 

суб'єктів господарювання державного сектору економіки, а також інших 

суб'єктів господарювання, що отримують (отримували в період, який 

перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або 

використовують (використовували у період, який перевіряється) державне чи 

комунальне майно.

Відповідно до п. 4 рішення Одеської міської ради від 20.09.2011 

№ 1251-VI (зі змінами) КП «Одестранспарксервіс» визначено уповноваженим 

органом по здійсненню організації та експлуатації майданчиків для платного
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паркування транспортних засобів та укладання договорів балансоутримання 

місць для паркування на території м. Одеси.

Згідно з п. 2.1.2 договорів балансоутримання місяць для паркування, які 

укладаються між КП «Одестранспарксервіс» (по тексту договору -  

Уповноважена особа) та орендарями (по тексту договору -  Оператор) 

передбачено, що Уповноважена особа зобов’язана здійснювати нагляд 

(моніторинг) за обслуговуванням (експлуатацією) місць для паркування.

Також, п. 2.2.1 вищевказаних договорів передбачено, що Уповноважена 

особа має право з метою перевірки виконання умов договору у будь-який час 

здійснювати перевірки.

Керівництвом КП «Одестранспарксервіс» під час проведення аудиту було 

видано наказ від 23.01.2019 № 05-25-11/1 «Про призначення комісії для 

здійснення обстеження майданчиків для паркування транспортних засобів, та 

спеціально відведених автостоянок».

Відповідно до вищезазначеного наказу Підприємства створено комісію 

у складі працівників комунального підприємства «Одестранспарксервіс», на яку 

покладено обов’язки щодо здійснення обстеження майданчиків для паркування 

транспортних засобів та спеціально відведених автостоянок у м. Одесі та 

складання відповідних актів за результатами обстежень.

Враховуючи, що такі комісійні огляди здійснювались у рамках 

проведення аудиту діяльності КП «Одестранспарксервіс», у п. 2 наказу 

Підприємства від 23.01.2019 № 05-25-11/1 було передбачено присутність 

фахівців Південного офісу Держаудитслужби.

Тобто, провідний фінансовий інспектор Камишин Ю .О., який, згідно 

направлення, приймає участь у проведенні державного фінансового аудиту 

діяльності КП «Одестранспарксервіс», діяв у межах своїх повноважень і був 

тільки присутнім під час проведення комісією Підприємства оглядів 

(обстежень) на об’єктах, з якими укладені договори балансоутримання місць 

для паркування.

У разі незгоди з результатом розгляду звернення, Ви вправі його 

оскаржити згідно із статтею 13 Закону як в адміністративному, так і в судовому

Держаудитслужби відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою розгляду 

Вашого звернення згідно з законодавством.


