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Про розгляд звернення
Південним офісом Держаудитслужби (далі -  Південний офіс) отримано 

Ваш електронний запит від 02.09.2020, що надійшов від Державної 
аудиторської служби України (вх. від 09.09.2020 № Ф-79), щодо надання 
інформації стосовно виконання рішення суду Одеською міською радою по 
справі № 1519/2-4697/11 та з інших питань.

Про розгляд питань з першого по п’яте вказаного запиту Вас 
поінформовано Держаудитслужбою.

У доповнення до відповіді Держаудитслужби за результатом розгляду 
шостого питання щодо завдання можливих збитків бюджету м. Одеса внаслідок 
можливо незаконного отримання громадянином Ткаченком В.В. земельної 
ділянки, Південний офіс інформує про наступне.

Дане питання містить прохання провести перевірку і має ознаки 
звернення громадянина відповідно до Закону України «Про звернення 
громадян». _ є

Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України.
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Головні завдання, функції та правові основи діяльності органів 
державного фінансового контролю визначені Законом України «Про основні 
засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (далі -  Закон), 
Положенням про Південний офіс Держаудитслужби, затвердженим наказом 
Державної аудиторської служби України від 02 червня року № 23, та статтею 
113 Бюджетного кодексу України.

Вищевказане питання можливо дослідити тільки під час проведення 
контрольного заходу в Одеській міській раді.

Статтею 11 Закону передбачено, що органи державного фінансового 
контролю можуть проводити планові та позапланові ревізії.

Планом проведення заходів державного фінансового контролю 
Південного офісу Держаудитслужби на II півріччя 2020 року проведення 
контрольного заходу в Одеській міській раді не передбачено.

Позапланова ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав, 
визначених статтею 11 Закону України «Про основні засади здійснення 
державного фінансового контролю в Україні» та на підставі рішення суду, 
у зв’язку з чим станом на даний час правові підстави для проведення 
позапланової ревізії Одеської міської ради у Південного офісу відсутні.

З огляду на вищевказане, повідомляємо, що вищевказане питання 
стосовно можливого, як на Вашу думку, завдання збитків бюджету м. Одеса 
внаслідок можливо незаконного отримання громадянином Ткаченком В.В. 
земельної ділянки, буде враховане у разі проведення заходу державного 
фінансового контролю в Одеській міській раді у майбутніх періодах.

У разі незгоди з прийнятим рішенням щодо розгляду звернення останнє 
може бути оскаржено у встановленому законодавством України порядку.

В.о. начальника Сергій ГАШКОВ

Олена Нікітюк Ї048) 728 36 86
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.


