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Про надання відповіді 
 

 

Державна аудиторська служба України розглянула Ваші запити 
від 19 серпня 2020 року, які надійшли електронною поштою (вх. від 19.08.2020 
№ Т-725-2020, № Т-726-2020, Т-727-2020 ), щодо надання в електронному 
вигляді, відсканованих, з підписом актів ревізій/аудиторських звітів, 
моніторинги/перевірки закупівель Державної податкової служби (далі – ДПС), 
Державної митної служби (далі – ДМС), Державної фіскальної служби (далі – 

ДФС) та їх територіальних підрозділів за період з 2014 року по 2020 рік та 
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. 

Держаудитслужба за згаданий період державних фінансових аудитів у 
ДПС, ДМС, ДФС не проводила, тому таких аудиторських звітів про їх 
проведення не має.  

У 2014–2018 роках Держаудитслужба ревізій фінансово-господарської 
діяльності у ДПС, ДМС, ДФС не проводила, тому актів ревізій не має. 
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Відповідно до Плану проведення заходів державного фінансового 
контролю Державної аудиторської служби України на ІІ квартал 2019 року 
проведено планову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності 
Державної фіскальної служби України за період з 01.01.2018 по 31.03.2019, за 
результатами якої складено акт ревізії від 24.05.2019 № 15-21/01. 

Матеріали ревізії Держаудитслужба надіслала Генеральній прокуратурі 
України листом від 04.07.2019 № 15-17/264-2019, яка повідомила (лист від 
10.07.2019 № 23/1-7439 вих-19) про здійснення досудового розслідування у 
кримінальному провадженні № 420 3110000001029 від 25.11.2013 за ознаками 
кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 41, 
статтею 340, частиною четвертою статті 369, частиною третьою статті 27, 
частиною третьою статті 365 Кримінального кодексу України.   

Слід зазначити, що статтею 222 Кримінального процесуального кодексу 
України передбачено, що відомості досудового розслідування можна 
розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому 
обсязі, в якому вони визнають можливим. 

Зважаючи на зазначене та керуючись пунктами 1 та 2 частини першої 
статті 22 Закону, Держаудитслужба відмовляє у наданні актів ревізії, 
аудиторських звітів за 2014–2020 роки ДПС, ДМС, ДФС та їхніх 
територіальних підрозділів, позаяк не володіє і не зобов'язана відповідно до 
компетенції, передбаченої законодавством, володіти такою інформацією, та 
інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим 
доступом. 

Держаудитслужба відповідно до Плану проведення заходів державного 
фінансового контролю Державної аудиторської служби України на І півріччя 
2020 року (в частині інспектувань) провела ревізії фінансово-господарської 
діяльності Державної податкової служби України, Державної митної служби 
України, Державної фіскальної служби України за період з 01.01.2019 по 
01.06.2020. 

Порядок проведення інспектування Державною аудиторською службою, її 
міжрегіональними територіальними органами затверджено постановою 
Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 р. № 550 (далі – Порядок № 550, 
зі змінами). 

Абзацом другим пункту 3 Порядку № 550 визначено, що акт ревізії – 

документ, який складають посадові особи органу державного  фінансового 
контролю, що проводили ревізію, фіксує факт її проведення та результати. 
Заперечення, зауваження до акта ревізії (за їх наявності) та висновки на них є 
невід'ємною частиною акта. 

Відповідно до пункту 39 Порядку № 550 перший та третій примірники акта 
ревізії 18.08.2020 надано для ознайомлення і підписання керівникам зазначених 
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об’єктів контролю, які станом на 20.08.2020 не підписані та не 
повернуті. Належно оформленим актом є акт, який підписано та повернуто 

об’єктом контролю. 

Водночас повідомляємо, що заходи державного фінансового контролю в 
окремих територіальних органах ДПС, ДМС, ДФС ще не завершені. 

Після завершення процедури підписання актів у встановленому 
законодавством порядку, Держаудитслужба надішле їх. 

Водночас зазначаємо, що Держаудитслужба здійснила моніторинг п’яти 

процедур закупівель у замовників, згаданих у зверненні. З них чотири провела 

Державна фіскальна служба України (додаються) та одну процедуру закупівлі 
провела Державна митна служба України (додається). 

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

 

Додатки лише одному адресату:  

 1. Сканована копія висновку про результати моніторингу закупівлі 
Держаудитслужби від 04.06.2019 № 211 на 2 арк. в 1 прим. 
2. Сканована копія висновку про результати моніторингу закупівлі 
Держаудитслужби від 09.07.2020 № 593 на 2 арк. в 1 прим. 
3. Сканована копія висновку про результати моніторингу закупівлі 
Держаудитслужби від 13.07.2020 № 625 на 3 арк. в 1 прим. 
4. Сканована копія висновку про результати моніторингу закупівлі 
Держаудитслужби від 13.07.2020 № 626 на 3 арк. в 1 прим. 
5. Сканована копія висновку про результати моніторингу закупівлі 
Держаудитслужби від 09.07.2020 № 586 на 3 арк. в 1 прим. 

 

 

Заступник Голови                                        Галина ВАШЕКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Світлана Федорук 425 33 17 
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______________ 

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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