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Про розгляд та надання
запитiв на iнформацiю

Управлiння Пiвнiчно-схiдного офiсу Щержаулитслужби в Луганськiй
областi розглянула в межах повноважень Ваш iнформацiйний ЗапиТ вiД

|9.04.2O2l, який надiйшов вiд !ержавноТ аудиторськоi служби УкраТни (лалi -

Щержаулитслужба) вiд 2'7.04.202l N9000600/l815З02-202l, щодо надання

iнформацii та сканованих копiй документiв i повiдомJlяс.
Вiдповiдно до частини другоi cTaTTi 19 Конститучii Украiни органи

державноi влади та органи мiсцевого самоврядування, ix посадовi особи

зобов'язанi дiяти лише на пiдставi' В межах повноважень та У спосiб, що
передбаченi Конститучiсю та законами УкраТни.

Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 06.04.20lб
J\b 266 uПрО утвореннЯ мiжрегiОнаJIьниХ територiальних органiв .ЩержавноТ

аудиторСькоi слуЖби> утвОренО з 1 листОпада 201'6 роК}, зокрема, юридичну

особУ публiчнОго права - мiжрегiональний територiальний орган .ЩержавноТ

аудиторськоi службИ Украiни, а саме - Пiвнiчно-схiдний офiс

Щержаулитслужби (м. XapKiB), шляхом реорганiзацii Державних фiнансових
iнспекцiй в Харкiвськiй, Луганськiй, Полтавськiй та Сумськiй областях.

Наказом .ЩержавноI аулиторськот служби УкраТни вiд 02.06.20|6 J\ъ 23

затверджено Положення про Пiвнiчно-схiдний офiс !ержаулитслужби, де

визначенi повноваження органу державного фiнансового контролю.

Згодом, наказом ЩержавноТ аулиторськоТ служби Украiни ВiД 27.08.2020

Nр242 внесено змiни до положень про офiси.Щержаулитслужби, зокрема, пункт

1 доповнено абзацом такого змiсту:
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(На територii iнших адмiнiстративно-територiальних одиниць Офiс та

управлiння здiйснюють реалiзачiю державного фiнансового контролю за

дорученням Голови Щержаудитслужби та його заступникiв>.
Наказом Пiвнiчно-схiдного офiсу Щержаулитслужби вiд 25.08.20lб N92,

затверджено Положення про Управлiння Пiвнiчно-схiдного офiсу
!ержаулитслужби в Луганськiй областi (далi - Положення) яким визначено, шо
Управлiння - е структурним пiдроздiлом Пiвнiчно-схiдного офiсу
!ержаулитслужби.

Вiдповiдно до пункту 3 Положення основним завданням Управлiння е

реалiзацiя повноважень Пiвнiчно-схiдного офiсу Щержаулитслужби на територii
Луганськоi областi.

Проте, вiдповiдно до наказу Пiвнiчно-схiдного офiсу !,ержаулитслужби
вiд 2'7.|0.2020 J\Ъ 221 внесено змiни до наказу пiвнiчно-схiдного офiсу
!ержаудитслужби вiд 25.08 .20Iб J\Ъ 2, в частинi доповнення пункту 3 абзацом
такого змiсту:

кНа територiТ iнших адмiнiстративно-територiальних одиниць Офiс та

управлiння здiйснюють реалiзаl_tiю державного фiнансового контролю за

дорученням Голови Щержаудитслужби та його заступникiв>.
Згiдно наказу Пiвнiчно-схiдного офiсу !ержаулитслужби вiд 17.12.201'8

J\b 255 про внесення змiн до положень про Управлiння Пiвнiчно-схiдного офiсу

!ержаулитслужби в Луганськiй, Полтавськiй, Сумськiй областях, начiulьник
Управлiння приймас рiшення про початок монiторингу закупiвлi, про

призначення перевiрки закупiвлi, про зупинення рiшення органу державного

фiнансового контролю щодо початку монiторинry закупiвлi, заТВерДжУе

висновок монiторингу закупiвлi.
Отже, Управлiння е вiдповiдним розпорядником запитуваноТ Вами

iнформачii в розумiннi cTaTTi 13 Закону Украiни пПро доступ ло публiчноi
iнформачii> вiд l3.01 .20l| Jý 2939-VI (лалi - Закон Nч 2939-VI).

Так, згiдно iз розпорядженням Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд l4 вересня

2о2О року JФ1117-p <Щеякi питання здiйснення державного фiнансового
контролю) .Щержавнiй аудиторськiй службi УкраТни дорУчено забеЗпечиТИ

проведення заходiв державного фiнансового контролю з використання коштiв

утвореного у складi Щержавного бюджету Украiни фонлу боротьби з гостою
респiраторною хворобою COVID- 1 9.

на виконання доручення Щержаулитслужби, доведеного листом вiд

02.03.2о21 м 000600-1812690-202l Управлiнням Пiвнiчно-схiдного офiсу

[ержаулитслужби в Луганськiй областi проведено перевiрку питань дотримання
вимог законодавства Службою автомобiльних лорiг у Луганськiй областi (да_пi -
Служба) пiд час закупiвель: ЩК 021:2015:45233142-6 - Ремонт лорiг. Поточний

середнiй ремонт автомобiльноi дороги загаJIьного користування державного

значення р-66 Контрольно-пропускний пункт кЩемино-олексанлрiвка>-Сватово-

Лисичанськ-Луганськ, на дiлянцi км 158+850-км 194+500 у Луганськiй областi;

дк 02l :2015:45 233|42-6 Ремонт лорiг. ПоточниЙ серелнiЙ ремонт



автомобiльноi дороги загального користування державного значення H-2l
на дiлянцi км 0+000-Старобiльськ-Луганськ-ХрустаJlьний-Макiiвка-Донецьк, на дiлянцi км 0+0UU-

*nn i0+000 у Луганськiй областi (iнформацiю опублiковано в електроннiй системi

закупiвель за номерами ID:

за якими здiйснювалося
UA-2020-06-05-00341 З-с, UA-2020-06-1 9-006906-с),

фiнансування з Фонлу боротьби з гострою

респiраторноЮ хворобою CovID- 1 9, спричиненою KopoHaBipycoМ SдRS-СоV-2,

та Тi 
-наслiдками, 

укJIадання договорiв про закупiвлю та iх виконання, якою

встановлено ряд порушень, що вiдображенi в aKTi перевiрки вiд 05.04.2021

N906-05/2 (сканований акт додасться).
Також, прачiвниками Управлiння Пiвнiчно-схiдного офiсу

Щержаулитслужби в Луганськiй здiйснено монiторинг 4 процедур закупiвель,

висновки про результати яких оприлюднено в електроннiй системi закупiвель в

установЛениЙ Ьч*о"одuвствоМ строК (cKaHoBaHi копii висновкiв додаються),

одночасно за:}начасмо, що надати копii akTiB ревiзii та аудиторських звiтiв

щодо запитуваноi Вами iнформачii не надаеться за можливе у зв'язку iз тим, Iцо

данi заходи державного фiнансового контролю не проводились.

ДодаткоВо повiдОмляемо, що вiдповiдно до cTaTTi 23 Закону Nl 2939-VI

рiшення, дii чи бездiяльнiсть розпорядникiв iнформацii можуть бути оскарженi

io керiвника розпорядника, вищого органу або сулу,

оскаржеr"" рi..ння, дiй чи бездiяльностi розпорядникiв iнформачiI до

суду здiйснюеться вiдповiдно до Кодексу адмiнiстративного судочинства

Украiни.

додаток: сканований акт перевiрки та висновки

процедури закупiвель на 38 арк, у l прим,

Заступник начальника

евген Ретинський 42| 91

про результати монlторингу
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