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Про розгляд 
інформаційного запиту 

 

 

Державна аудиторська служба України в межах повноважень  
розглянула Ваш інформаційний запит від 29.07.2020 б/н (вх. від 29.07.2020  

№ C-641) щодо надання копій аудиторських звітів та зустрічних звірок, 

проведених протягом 1995-2020 років на КП «Київпастранс» та КП «Київський 
метрополітен», повідомляє. 

Відповідно до частини другої 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.  

Документи, створені під час діяльності Держаудитслужби, у тому числі за 
результатами заходів державного фінансового контролю (в частині державних 
фінансових аудитів) до 2013 року включно, Держаудитслужба знищила 

відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час  
діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших 
установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання 
документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 
12.04.2012 № 578/5 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 квітня 
2012 року за № 571/20884). 

За період з 2014 року по теперішній час заходів державного фінансового 
контролю (в частині державних фінансових аудитів) на КП «Київпастранс» та 
КП «Київський метрополітен» Держаудитслужба не проводила.  

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 22 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має право відмовити в 
задоволенні запиту у випадку, коли він не володіє і не зобов'язаний відповідно 
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до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, 
щодо якої зроблено запит. 

Держаудитслужба не володіє і не зобов’язана відповідно до своєї 
компетенції, передбаченої законодавством, володіти запитуваною Вами 
інформацією та відмовляє в задоволенні Вашого запиту. 

Поряд з цим Держаудитслужба здійснює свої повноваження безпосередньо 
і через утворені в установленому порядку міжрегіональні територіальні органи 
відповідно до пункту 7 Положення про Державну аудиторську службу 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 
2016 року № 43. 

З огляду на викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 
Закону України «Про доступ до публічної інформації» Держаудитслужба 

надіслала до Північного офісу Держаудитслужби для розгляду в межах 
повноважень та інформування Вас у встановлені законодавством строки. 

Повідомляємо, що на Ваш інформаційний запит від 25.05.2020 
Держаудитслужба листом від 29.05.2020 № 06-16/302-2020 надіслала Вам в 
електронному вигляді довідку зустрічної звірки від 08.11.2019 № 06-21/39з, яка 
була проведена на КП «Київпастранс». 

У випадку незгоди з прийнятим рішенням Держаудитслужби відповідно до 
статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Ви маєте право 
його оскаржити.  

 

 

Заступник Голови Юлія СОЛЯНІК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник начальника відділу  

Артем Волик 462 56 86 

_______________ 

Персональні дані, вказані Вами у запиті, захищаються та обробляються Держаудитслужбою відповідно до 
Закону України «Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого запиту згідно із законодавством. 
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