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Про розгляд запиту

Південним офісом Держаудитслужби розглянуто Ваш запит від 
21.09.2020, що надійшов від Державної аудиторської служби України (вх. від 
23.09.2020 № 12-2946), щодо надання копії акту ревізії комунального 
підприємства «Міське управління житлово-комунального господарства» міста 
Іллічівська Одеської області від 04.04.2011 № 110-16/7.

За результатом розгляду повідомляємо наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» публічна інформація -  це відображена та задокументована будь- 
якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або 
створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, 
передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні 
суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, 
визначених цим Законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України.

Відповідно до статті 341 пункту 4.2 глави 4 розділу 1 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 квітня 2012 року № 578/5 та 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за 
№ 571/20884, термін зберігання актів документальних ревізій, перевірок та 
аудитів фінансово-господарської діяльності контрольно-ревізійної роботи 
визначено у п’ять років.



Враховуючи вищезазначене, повідомляємо, що надати запитувану Вами 
інформацію -  копію акта ревізії від 04.04.2011 № 110-16/7 -  неможливо у 
зв’язку із знищенням.

У разі незгоди з результатом розгляду запиту, Ви вправі оскаржити його 
згідно зі статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Відповідь на запит підготувала провідний спеціаліст відділу комунікацій, 
зв’язків з громадськістю та розгляду звернень громадян Південного офісу 
Держаудитслужби Молчанська Ан< вна.

Начальник Олег МУРАТОВ
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