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Про надання інформації  

 

Управлінням Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області 
(далі Управління), в межах повноважень розглянуто Ваші запити на 
інформацію вх. від 20.04.2021 № Ш-354, вх. від 21.04.2021 № Ш-354/2, 

надісланий листом Міністерства внутрішніх справ України від 20.04.2021 
№ 1070зі, вх. від 22.04.2021 № 02-18537-2021, надісланий листом Секретаріату 
Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 13050/0/2-21 від Апарату 
Верховної Ради України листом від 20.04.2021 № 18/07-2021/134403 та вх. від 
23.04.2021 № 02-18753-2021, надісланий листом Секретаріату Кабінету 

Міністрів України від 23.04.2021 № 13298/0/2-21, щодо надання інформації та 

сканованих копій документів і в межах компетенції повідомляє. 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 
№1117-р, працівниками Управління, проведено перевірку закупівлі, що 
здійснена при використанні коштів із Фонду боротьби з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її 
наслідками Службою автомобільних доріг у Херсонській області (далі Служба), 
а саме проведення дослідження виконання закупівлі UA-2020-05-13-002960-a 

«Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування 
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державного значення Р-47 Херсон – Нова Каховка – Генічеськ в Херсонській 
області (3 лоти)» в частині: 

- закупівлі UA-2020-05-13-002960-a-L1 - поточний середній ремонт 
автомобільної дороги загального користування державного значення Р-47 

Херсон - Нова Каховка - Генічеськ на ділянці км 148 + 000 - км 153 + 000 в 
Херсонській області;  

- закупівлі UA-2020-05-13-002960-a-L2 - поточного середнього ремонту 
автомобільної дороги загального користування державного значення Р-47 

Херсон - Нова Каховка - Генічеськ на ділянці км 153 + 000 - км 157 + 400 в 
Херсонській області. 

Акт перевірки закупівлі від 12.04.2021 №152131-24/16 посадовими 
особами Служби підписано із запереченнями від 22.04.2021. Станом на 
05.05.2021 Управлінням проводиться розгляд заперечень. 

Керуючись вимогами статті 22 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» повідомляємо, що у зв'язку із проведенням розгляду заперечень 
надати запитану інформацію станом на 05.05.2021 неможливо. 

Після проведення розгляду заперечень наданих Службою автомобільних 
доріг у Херсонській області, в межах строку визначених п. 27 Порядку 

проведення перевірок закупівель Державною аудиторською службою, її 
міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631 та п. 43 Порядку проведення 
інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними 
територіальними органами, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 20.04.2006 № 550, копія акту перевірки закупівлі, що здійснена при 
використанні коштів із Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками 
Службою автомобільних доріг у Херсонській області (від 12.04.2021 №152131-

24/16), буде направлено на Вашу електронну адресу. 
У разі незгоди з прийнятим рішенням Держаудитслужби відповідно до 

статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Ви маєте право 

його оскаржити. 
 

 

Заступник начальника управління - 
начальник відділу       Владислав ЩЕРБЕНОК 
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