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Про інформування 
 

Державна аудиторська служба України за результатами опрацювання 

Вашого запиту на отримання публічної інформації від 08.02.2021 (вх. від 
09.02.2021 № Б-96-2021) щодо надання інформації про результати ревізії 
фінансово-господарської діяльності Державного бюро розслідувань за період 
2017–2020 роки та підтвердних документів про встановлені порушення за 
результатами проведення такої ревізії в межах повноважень повідомляє. 

Відповідно до пункту 8.31 Плану проведення заходів державного 
фінансового контролю Державної аудиторської служби України на І півріччя 
2020 року Держаудитслужба провела планову виїзну ревізію фінансово-

господарської діяльності Державного бюро розслідувань за період з 01.01.2017 
по 30.06.2020, за результатами якої складено акт від 14.08.2020 

№ 08-21/8т. 
Акту ревізії фінансово-господарської діяльності Державного бюро 

розслідувань від 14.08.2020 № 08-21/8т відповідно до Зводу відомостей, що 

становлять державну таємницю, який затверджений наказом Служби безпеки 

України від 12 серпня 2005 р. № 440 та зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 17 серпня 2005 р. за № 902/11182, надано гриф секретності «Таємно». 

Статтею 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі –
Закон) визначено, що таємна інформація – інформація, доступ до якої 
обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону, розголошення якої 
може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається 
інформація, яка містить державну, професійну, банківську, розвідувальну 
таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом 
таємницю. 

Порядок доступу до таємної інформації регулюється Законом та 

спеціальними законами. Отже, ознайомлення із зазначеною інформацією 

mailto:xxxxxxxx@xxxx.xxx.xx


 2 

можливе лише за наявності доступу до державної таємниці за порядком, 
установленим законодавством. 

Зважаючи на викладене та керуючись статтею 22 Закону, 
Держаудитслужба відмовляє Вам у наданні запитуваної інформації в частині 
надання відомостей та підтвердних документів про встановлені порушення за 
результатами проведення ревізії фінансово-господарської діяльності 
Державного бюро розслідувань, позаяк вона відповідно до частини другої 
статті 6 Закону належить до категорії інформації з обмеженим доступом. У разі 
незгоди з прийнятим рішенням Держаудитслужби відповідно до статті 23 
Закону Ви маєте право його оскаржити. 

Крім цього, Національне антикорупційне бюро України листом від 

22.10.2020 № 042-220/36644 поінформувала Держаудитслужбу, що акт ревізії 
від 14.08.2020 № 08-21/8т долучено до матеріалів кримінального провадження 

№ 52020000000000395 від 25.06.2020. 
Відповідно до статті 222 Кримінального процесуального кодексу України 

передбачено, що відомості досудового розслідування можна розголошувати 

лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому 

вони визначають можливим. Слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали 

відомі відомості досудового розслідування, у зв’язку з участю в ньому, про їх 

обов’язок не розголошувати таких відомостей без його дозволу. Незаконне 

розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою 

кримінальну відповідальність, установлену законом. 
 

 

 

Заступник Голови Юлія СОЛЯНІК 
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