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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 
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