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Про розгляд звернення
Південним офісом Держаудитслужби (далі - Південний офіс) розглянуто
Ваше звернення б/д (вх. від 22.02.2019 № 1-18) щодо проведеної
антикорупційної експертизи рішення Одеської міської ради від 20.09.2011 №
1251-VI «Про затвердження Положення про організацію паркування
транспортних засобів у м. Одесі» (далі - Рішення № 1251-VI).
За результатами розгляду повідомляємо.
Як Вам неодноразово повідомлялось, станом на даний час фахівцями
Південного офісу триває Державний фінансовий аудит діяльності
КП «Одестранспарксервіс» за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 орієнтовний
термін завершення якого - 15 березня поточного року.
Відповідно до п. 4 Рішення № 1251-VI КП «Одестранспарксервіс»
є уповноваженим органом по здійсненню організації та експлуатації
майданчиків для платного паркування транспортних засобів та укладання
договорів балансоутримання місць для паркування на території м. Одеси (лист
Південного офісу від 21.02.2019 №15-12-23-16/889-2019).
Також повідомляємо, що нормативно-правові акти, які визначають
головні завдання, функції та правові основи діяльності органів державного
фінансового контролю, надають посадовим особам Держаудитслужби право під
час проведення контрольних заходів (ревізій або аудитів) приймати участь в
інвентаризаціях (контрольних обмірах, фактичних обстеженнях, оглядах тощо)
на об’єктах контролю.
Підставою для участі посадових осіб органів державного фінансового
контролю в ревізії чи аудиті є направлення відповідного зразка на проведення
контрольного заходу.
Тому повторно (лист від 21.02.2019 №15-12-23-16/889-2019) доводимо до
Вашого відома, що посадові особи Південного офісу, які приймають участь в
державному фінансовому аудиті діяльності комунального підприємства
«Одестранспарксервіс», діють у межах своїх повноважень.

Стосовно антикорупційної експертизи Рішення № 1251-VI, проведеної
експертами громадської організації «Корупція-Стоп» (Експертний висновок
від 30.10.2018 № 2 затверджено головою правління ГО «Корупція-Стоп»
Французом І.В.), то зазначаємо наступне. Відповідно п. 10 ст. 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування», акти органів та посадових осіб
місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції
України або законам України визнаються незаконними в судовому
порядку.
Про результати зазначеного контрольного заходу Вас буде обов’язково
проінформовано після його завершення.
У разі незгоди з результатом розгляду звернення, Ви вправі його
оскаржити згідно із статтею 13 Закону як в адміністративному, так і в судовому
порядку.
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Примітка. Персональні дані, вказані Вами у зверненні, захищаються та обробляються Південним
офісом Держаудитслужби відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою
розгляду Вашого звернення згідно із законодавством.

