
  

ДОКУМЕНТ СЕД Управління Північно-східного офісу АСКОД 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000D06E2900B51E8B00  

Підписувач Шевченко Наталія Володимирівна 

Дійсний з 10.11.2020 10:23:48 по 10.11.2022 10:23:48 

Управління Північно-східного офісу 
Держаудитслужби в Сумській області 

Н4В$pВВM6cJ.О   
 

201825-10/1326-2021 від 05.05.2021 
. 

. 

  

 

 

 
 

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

ПІВНІЧНО-СХІДНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ 

УПРАВЛІННЯ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ОФІСУ 

ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ  В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Покровська площа, 11, м. Суми, 40000, тел. 687001, факс 687028 

E-mail: 201800@dasu.gov.ua   Код ЄДРПОУ № 40478572 

 

_________________ № _____________           На б/н від 19.04.2021 

 

      Олександру Шевченко 

 
         foi+request-85021-659d81c3@dostup.pravda.com.ua 

         foi+request-85024-c85734ad@dostup.pravda.com.ua 

         foi+request-85025-5eca26ad@dostup.pravda.com.ua 

         foi+request-85020-6c288a06@dostup.pravda.com.ua 

 

 

Про надання інформації 
 

 Управління Північно – східного офісу Держаудитслужби в Сумській 
області (далі – управління), відповідно до вимог Закону України «Про доступ 
до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI, на Ваші запити, 
направлені з Державної аудиторської служби України, щодо надання 
інформації та документів щодо перевірки коштів на будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального 
користування державного значення за бюджетною програмою розвитку мережі 
та утримання автомобільних доріг загального користування державного 
значення (КПКВК 3111020), повідомляє наступне. 

З метою перевірки вищезазначеної бюджетної програми 3111020 
«Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування 
державного значення», управлінням здійснено дві перевірки закупівель Служби 
автомобільних доріг у Сумській області та сім моніторингів закупівель у 
замовника Служби автомобільних доріг у Донецькій області. 

Управлінням  проведено перевірку закупівель Служби автомобільних доріг 
у Сумській області (інформацію оприлюднено в електронній системі закупівель 
за номером ID: UA-2019-11-13-000748-а) (акт перевірки закупівель від 
23.04.2021 № 201805-20/03) та перевірку закупівель Служби автомобільних 
доріг у Сумській області (інформацію оприлюднено в електронній системі 
закупівель за номером ID: UA-2019-10-29-000678-с) (акт перевірки закупівель 
від 23.04.2021 № 201805-20/04). Вказані акти перевірок закупівель підписані із 
запереченнями. На даний час триває розгляд заперечень до актів. 

mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx
mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx
mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx
mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx


2 

 

Відповідно до пункту 2 Порядку проведення перевірок закупівель 
Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними 
органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 
2013 року № 631 (далі – Порядок № 631), заперечення, зауваження до акта 
перевірки (за їх наявності) та висновки на них є невід’ємною частиною акта. 

Згідно пункту 27 Порядку № 631 cкладення акта перевірки закупівель, 
його підписання та реалізація результатів перевірки здійснюються за 
процедурами, передбаченими пунктами 35, 38-47, абзацами першим і другим 
пункту 48, пунктами 49-52 Порядку проведення інспектування Державною 
аудиторською службою України, її міжрегіональними територіальними 
органами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 
2006 року № 550 (далі – Порядок № 550), з урахуванням норм, установлених 
цим Порядком. 

Таким чином, враховуючи вимоги Порядку № 631 та Порядку № 550, 

вищезазначені копії актів перевірок закупівель будуть надані Вам додатково, 
після розгляду заперечень та складання письмових висновків на них.  

Водночас зазначаємо, що за результатами моніторингів закупівель у 
замовника Служби автомобільних доріг у Донецькій області складено сім 
висновків (інформацію оприлюднено в електронній системі закупівель за 
номерами ID: UA-2020-07-30-000543-a; UA-2020-04-08-003298-b;         

UA-2020-03-11-001106-b; UA-2020-03-04-002072-b; UA-2020-04-13-000071-b; 

UA-2020-04-01-000841-c; UA-2020-03-24-001533-a) (копії висновків 
додаються). 
 Крім того, відповідно до ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI, роз’яснюємо, що рішення, дії чи 
бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника 
розпорядника інформації, вищого органу або суду. 
 

 

Додатки: копії висновків про результати моніторингу процедури закупівлі  
на 22 арк. у 1 прим.  

 

 

Начальник управління                                                            Наталія ШЕВЧЕНКО 
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