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Про надання відповіді 
 

Державна аудиторська служба України розглянула Ваше звернення, яке 
оформлене як запит на публічну інформацію (вх. від 24.12.2020 № М-1167), 

щодо надання роз’яснення стосовно потреби відмови від стипендії у зв’язку із 
призначенням Вас на посаду державної служби та порядку її декларування, з 
інших питань 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.  

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» запит на інформацію – це прохання особи до 
розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його 
володінні. 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 
або яка знаходиться у його володінні (частина перша статті 1 зазначеного 
закону). 

Позаяк Ваш запит по суті не містить прохання надати саме публічну 
інформацію, його розглянуто відповідно до вимог Закону України «Про 
звернення громадян». 

Компетенцію Держаудитслужби визначено статтею 2 Закону України «Про 
основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»  

(далі – Закон) та пунктами 3, 4 Положення про Державну аудиторську службу 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 
2016 року № 43. 
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Відповідно до частини другої статті 8 Закону орган державного 
фінансового контролю розглядає листи, заяви і скарги громадян про факти 
порушення законодавства з фінансових питань. 

Отже, надання роз’яснення з приводу порушених у зверненні питань не 
належить до повноважень Держаудитслужби та її міжрегіональних 
територіальних органів.  

Поряд з цим відповідно до частини першої статті 4 Закону України «Про 
запобігання корупції» Національне агентство з питань запобігання корупції 
(далі – Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі 
спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну 
антикорупційну політику. 

Пунктом 8 частини першої статті 11 Закону України «Про запобігання 
корупції» зазначено, що до повноважень Національного агентства належать 
здійснення в порядку, визначеному цим Законом, контролю та перевірки 
декларацій суб’єктів декларування, зберігання та оприлюднення таких 
декларацій, проведення моніторингу способу життя суб’єктів декларування. 

Крім того, відповідно до частин другої та третьої статті 5 Закону України 
«Про державну службу» відносини, що виникають у зв’язку зі вступом, 
проходженням та припиненням державної служби, регулюються цим Законом, 
якщо інше не передбачено законом. Дія норм законодавства про працю 
поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих 
цим Законом. 

Відповідно до частини другої статті 8 Закону «Про державну службу» у 
разі виявлення державним службовцем під час його службової діяльності або 
поза її межами фактів порушення вимог цього Закону з боку державних 
органів, їх посадових осіб він зобов’язаний звернутися для забезпечення 
законності до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. 

Відповідно до пункту 1 Положення про Національне агентство України з 
питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 01 жовтня 2014 року № 500 (далі – Положення № 500), Національне 
агентство України з питань державної служби (НАДС) є центральним органом 
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується i координується Кабінетом 
Мiнiстрiв України та який забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері державної служби, здійснює функціональне управління 
державною службою в органі державної влади, іншому державному органі, 
його апараті (секретаріаті). 

Крім того, відповідно до підпункту 7-1 пункту 4 Положення № 500, НАДС 
відповідно до покладених на нього завдань, зокрема, проводить моніторинг 
оплати праці державних службовців 
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Зважаючи на викладене, Держаудитслужба надіслала Ваше 

звернення для розгляду до Національного агентства з питань запобігання 
корупції та до Національного агентства України з питань державної служби.  

 

Заступник Голови                                                                Галина ВАШЕКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Людмила Вовк 425 80 30 

______________ 

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


