
 

 

ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000A2FE2E00D1248B00  

Підписувач Улютін Денис Валерійович 

Дійсний з 10.11.2020 12:52:22 по 10.11.2022 12:52:22 

Міністерство фінансів України 

Н4В$4ВВb5UjВ$О   
 

26030-10/16-ЗПІ/19 від 14.01.2021 
 

      

 

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 
(Мінфін) 

вул. М. Грушевського 12/2  м. Київ 01008  тел. (044) 206-59-47, факс  425-90-26 

 е-mail: infomf@minfin.gov.ua,  код  ЄДРПОУ 00013480  

від _______ 20___ р. №  _____________     На  № _________ від ______ 20___ р. 

     Державна аудиторська служба України 

     Біленький Тарас Іванович 
     E-mail: request-80686-c6c7a398@dostup.pravda.com.ua 

 

 

Про надання інформації 
 

 

Міністерство фінансів України розглянуло запит на інформацію Біленького Т. І. від 
13.01.2021 (вх. Мінфіну від 13.01.2021 № 16-ЗПІ) щодо діяльності державного підприємства 
та посадових осіб Державної аудиторської служби України та в межах компетенції повідомляє 
про відсутність інформації із порушених питань.  

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.  

Частиною третьою статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі 
– Закон) визначено, що розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, 
але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, 
зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про 
це запитувача.  

Відповідно до підпункту 1 пункту 5 Положення про Державну аудиторську службу 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 року № 43 
(далі – Положення), Держаудитслужба з метою організації своєї діяльності забезпечує в межах 
повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль 
за їх реалізацією в апараті Держаудитслужби, її міжрегіональних територіальних органах, на 
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління. 

Також, підпунктом 2 пункту 5 Положення визначено, що Держаудитслужба організовує 
планово-фінансову роботу в апараті Держаудитслужби, її міжрегіональних територіальних 
органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління, 
здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує 
організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством 
порядку. 
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Відповідно до підпункту 4 пункту 11 Положення Голова Держаудитслужби в межах 
повноважень, передбачених законом, організовує і контролює виконання в апараті 
Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органах Конституції та законів 
України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну. 

Враховуючи вищезазначене, Міністерство фінансів України направляє за належністю 
запит на інформацію Біленького Т. І. для розгляду Держаудитслужбою в установленому 
порядку.  

За результатами розгляду запиту просимо поінформувати заявника та Міністерство 
фінансів України в установлений Законом строк.  
 

Додаток: на 2 арк. в 1 прим. 
 

 

Перший заступник Міністра                         Денис УЛЮТІН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Попов Данило 206-58-82 
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ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
 

04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 4, тел. 425-09-24, факс 425-35-58 
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Міністерство фінансів України   
  

 

 
Про інформування 
 
 

Державна аудиторська служба України на виконання доручення 
Міністерства фінансів України від 14.01.2021 № 26030-10/16-ЗПІ/19 інформує, 
що розглянула запит Тараса Біленького (вх. від 15.01.2020 № 05-2262-2021) 

щодо діяльності державного підприємства «Державне управління комплексного 
забезпечення», засновником якого є Держаудитслужба, та за результатом 
розгляду поінформувала запитувача (копія листа-відповіді додається). 
 
Додаток: на 263 арк. в 1 прим. 
 
Голова Державної  
Заступник Голови                                            Галина ВАШЕКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Олександр Пилипчук 425 80 30 
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Тарасу Біленькому 

 

foi+reguest-80685-

5b22f403@dostup.pravda.com.ua 

 
 
 

Про надання відповіді 
 

 

Державна аудиторська служба України розглянула Ваші запити, які 
частково містять питання звернення громадянина та надіслані Міністерством 

фінансів України листом від 14.01.2021 № 26030-10/16-ЗПІ/19  
(вх. від 15.01.2020 № 05-2262-2021) і Секретаріатом Кабінету Міністрів України 
листом від 18.01.2021 № 1371/0/2-21 (вх. від 18.01.2020 № 02-2669-2021), щодо 

питань діяльності державного підприємства «Державне управління 
комплексного забезпечення», 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» (далі – Закон) 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 Закону). 

Позаяк Ваші запити містять питання, у яких по суті не зазначено прохання 
надати саме публічну інформацію, Ваші запити в частині розгляду цих питань 

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»  

mailto:xxxxxxxx@xxxx.xxx.xx
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та пунктами 3, 4 Положення про Державну аудиторську службу 
України,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 
2016 року № 43. 

Відповідно до Розподілу обов’язків між Головою Державної аудиторської 
служби України та заступниками Голови, затвердженого наказом 
Держаудитслужби від 26 червня 2020 року № 181, директор Департаменту 
адміністративно-господарського забезпечення Гашков В.М. підпорядковується 
іншому заступникові Голови Державної аудиторської служби України. 

Отже, заступник Голови Державної аудиторської служби України Юлія 
Солянік аж ніяк не стосується діяльності директора Департаменту 
адміністративно-господарського забезпечення Гашкова В.М. 

Відповідно до Положення про Департамент адміністративно-

господарського забезпечення, затвердженого наказом Держаудитслужби від 
14 березня 2018 року № 51, у зазначеного департаменту немає повноважень 

щодо курування діяльності державного підприємства «Державне управління 
комплексного забезпечення». 

Щодо надання відповіді на 1, 2 питання Ваших запитів Держаудитслужба 
надає відповідну інформацію у вигляді таблиці (копія додається). 

Щодо надання відповіді на 5 питання Ваших запитів Держаудитслужба  
повідомляє, що протягом 2014–2020 років підрозділ внутрішнього аудиту 
Держаудитслужби провів три внутрішні аудити державного підприємства 
«Державне управління комплексного забезпечення»: 

внутрішній аудит діяльності (ефективності та відповідності) державного 
підприємства «Державне управління комплексного забезпечення» за період з 
01.01.2014 по 01.09.2015 (копія аудиторського звіту від 16.09.2015 № 24-22/4 

додається)  
внутрішній фінансовий аудит та аудит відповідності діяльності державного 

підприємства «Державне управління комплексного забезпечення» за період з 
01.09.2015 по 01.09.2018 (копія аудиторського звіту від 25.10.2018 № 24-22/1 

додається). 
внутрішній аудит діяльності державного підприємства «Державне 

управління комплексного забезпечення» в частині стану збереження активів та 
майна за період з 01.01.2019 по 01.03.2020 (копія аудиторського звіту від 
22.05.2020 № 24-22/2 додається). 

Поряд з цим слід зазначити, що правоохоронних органів за результатами 
зазначених внутрішніх аудитів не інформували та, відповідно, інформація щодо 
порушених кримінальних проваджень відсутня.  

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 22 Закону розпорядник 
інформації має право відмовити в задоволенні запиту у випадку, коли він не 
володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої 
законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит. 
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Зважаючи на зазначене, Держаудитслужба відмовляє в 
задоволенні Ваших запитів в цій частині. 

Щодо надання відповіді на 3, 7 та 8 Ваших запитів Держаудитслужба 
повідомляє, що Держаудитслужба не володіє і не зобов'язана відповідно до 
своєї компетенції володіти запитуваною в цих питаннях інформацією. 

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону, розпорядник інформації, 
який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або 
характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, 
зобов'язаний надіслати цей запит належному розпоряднику з одночасним 
повідомленням про це запитувача.   

Зважаючи на викладене та керуючись частиною третьою статті 22 Закону, 
Держаудитслужба надіслала Ваші запити в частині розгляду 3, 7 та 8 питань до 
державного підприємства «Державне управління комплексного забезпечення» 

як належного розпорядника запитуваної Вами інформації. 
Щодо відповіді на 4 та 6 питання Ваших запитів Держаудитслужба 

повідомляє, що відповідно до критеріїв, відповідно до яких утворення 
наглядової ради є обов’язковим на державних унітарних підприємствах та в 
господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків 
акцій (часток) належать державі, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України, від 10 березня 2017 року № 142, Наглядова рада обов’язково 
утворюється на державних унітарних підприємствах та в господарських 
товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) 
належать державі, за наявності одного з таких критеріїв: 

вартість активів державного унітарного підприємства або господарського 
товариства згідно з даними останньої річної фінансової звітності перевищує 
2 млрд грн; 

розмір чистого доходу такого державного унітарного підприємства або 
господарського товариства згідно з даними останньої річної фінансової 
звітності перевищує 1,5 млрд грн; 

розмір статутного капіталу новоутвореного державного унітарного 
підприємства, господарського товариства на дату його утворення перевищує 
2 млрд. грн; 

кількість акціонерів – власників простих акцій такого господарського 
товариства налічує 10 або більше осіб. 

Отже, державне підприємство «Державне управління комплексного 
забезпечення» не підпадає під перелічені критерії, відповідно, Наглядова рада в 
ньому не створювалася. 

Держаудитслужба не володіє і не зобов’язана відповідно до своєї 
компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, запитуваною 
у 6 питанні Ваших запитів, та керуючись пунктом 1 частини першої статті 22 
Закону, відмовляє в задоволенні Ваших запитів в цій частині. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D0%BF#n25
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D0%BF#n25
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D0%BF#n25
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D0%BF#n25
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Поряд з цим слід зазначити, що у разі наявності у Вас інформації про 
можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, 

вчинених працівниками Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних 
органів, які можуть бути перевірені, пропонуємо звернутися із відповідним 
повідомленням електронною поштою (anticor@dkrs.gov.ua) або телефоном: 
(044) 485 17 62 (контактна особа – завідувач Сектору запобігання та виявлення 
корупції Білоусов Артур Геннадійович), або поштою: 04070, м. Київ,  
вул. Сагайдачного, буд. 4. 

Щодо надання відповіді на 9 питання Ваших запитів повідомляємо, що 
Держаудитслужба безумовно дотримується вимог, установлених частиною першою 
статті 32 Закону України «Про державну службу». У Держаудитслужбі не 
допускається призначення на посаду державної служби особи, яка буде прямо 
підпорядкована близькій особі або якій будуть прямо підпорядковані близькі 
особи. 

Поряд з цим Держаудитслужба не є суб’єктом призначення та не володіє і не 
зобов’язана відповідно до своєї компетенції, передбаченої законодавством, 

володіти інформацією стосовно родинних зв’язків працівників державного 

підприємства «Державне управління комплексного забезпечення» та, керуючись 
пунктом 1 частини першої статті 22 Закону, відмовляє в задоволенні Ваших 
запитів в цій частині. 

Щодо надання відповіді на 10 питання Ваших запитів слід зазначити, що згідно 
із частиною першою статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» особа, 
яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач), – особа, яка за 
наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, 
повідомляє про порушення вимог цього Закону іншою особою.  

Щодо можливих неправомірних дій (корупційних правопорушень), вчинених 
працівниками Держаудитслужби, слід зазначити, що відповідно до статті 1 Закону 
України «Про запобігання корупції» Держаудитслужба не належить до спеціально 
уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, якими є органи прокуратури, 
Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, 
Національного агентства з питань запобігання корупції. 

Частиною другою статті 532 Закону «Про запобігання корупції» визначено, 
що повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання 
корупції» підлягає розгляду, якщо в ньому наведені фактичні дані, що 
підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією 
правопорушення, інших порушень Закону, які можуть бути перевірені. 

В інформації, викладеній у Ваших запитах, немає таких фактичних даних, 
які можна перевірити, не зазначені конкретні обставини ймовірного вчинення 
працівниками Держаудитслужби неправомірних дій (корупційних 
правопорушень), а отже, провести перевірку викладеної Вами інформації 
неможливо. 

mailto:xxxxxxx@xxxx.xxx.xx
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У разі незгоди з прийнятим рішенням Держаудитслужби 
відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
Ви маєте право його оскаржити.  

 

Додаток: на 258 арк. в 1 прим. 
 

 

Заступник Голови                                                                Галина ВАШЕКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Світлана Антонова – начальник управління  
Олександр Пилипчук – заступник начальника відділу 425 80 30 

______________ 

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





































































































































































































































































































































































































































































































































Показники фінансової діяльності державного підприємства                  
«Державне управління комплексного забезпечення» 

Роки Вартість чистих 
активів (тис.  грн) 

Фінансові  результати                  
(тис.  грн) 

2014 5762,0 2690,0 

2015 5641,2 -606,5 

2016 5685,3 -255,6 

2017 6041,9 -508,6 

2018 5922,8 26,4 

2019 5791,6 -149,6 

за 9 місяців                  
2020 року 

5686,2 -314,9 

 

 

Начальник управління – головний  
бухгалтер Фінансового управління                                           Ірина ІЩЕНКО  
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