
 

 

ДОКУМЕНТ СЕД Держаудитслужба АСКОД 
 

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000A872220027F48B00  

Підписувач Солянік Юлія Валеріївна 

Дійсний з 26.11.2020 10:54:18 по 26.11.2022 10:54:18 

Державна аудиторська служба України  

Н4В$pВВM5eBOО   
 

000600-16/5292-2021 від 27.04.2021 
. 

. 

  

 

 

 
 

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
 

04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 4, тел. 425-09-24, факс 425-35-58 
Е-mail: post@dasu.gov.ua   Код ЄДРПОУ № 40165856 

 

 

___________ № ______________                    На №____________  від _________ 

 

Олександру Шевченку  

 

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-

6c288а06@dostup.pravda.com.ua 

 

 
 

Про розгляд  
запитів на інформацію 
 

 

Державна аудиторська служба України розглянула в межах повноважень 
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 повідомляє. 

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. 
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Згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня  
2020 року № 1117-р «Деякі питання здійснення державного фінансового 
контролю» Державній аудиторській службі України доручено забезпечити 
проведення заходів державного фінансового контролю з використання коштів 
утвореного у складі Державного бюджету України фонду боротьби з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19. 

Відповідно до пункту 7 Положення про Державну аудиторську службу 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 
2016 року № 43, Держаудитслужба здійснює свої повноваження безпосередньо 
і через утворені в установленому порядку міжрегіональні територіальні органи. 

З огляду на зазначене, Держаудитслужба доручила міжрегіональним 
територіальним органам Держаудитслужби провести відповідні перевірки 
закупівель обласних служб автомобільних доріг, у тому числі з питань 
використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, 

виділених за КПКВК 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних 
доріг загального користування державного значення», які наразі завершуються. 

Крім того, Держаудитслужба та її міжрегіональні територіальні органи 
здійснили моніторинг 134 процедур закупівель робіт, проведених обласними 
службами автомобільних доріг, за результатами яких укладено договори на 
будівництво доріг, їх реконструкцію, капітальний ремонт та поточний середній 
ремонт із здійсненням фінансування з фонду боротьби з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-

2, та її наслідками. 
Працівниками Держаудитслужби здійснено моніторинг 15 таких процедур 

закупівель, висновки про результати яких оприлюднено в електронній системі 
закупівель в установлений законодавством строк (скановані копії висновків 
додаються). 

Зважаючи на викладене і на те, що належними розпорядниками 
запитуваної інформації є й міжрегіональні територіальні органи 
Держаудитслужби, повідомляємо, що Ваші запити Держаудитслужба 
відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» надіслала до міжрегіональних територіальних органів 
для розгляду та Вашого інформування. 

У разі незгоди з прийнятим рішенням Держаудитслужби відповідно до 
статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Ви маєте право 
його оскаржити. 
 

Додаток: скановані копії висновків про результати моніторингу процедури 
закупівлі на 52 арк. в 1 прим. 

 

 

Заступник Голови                                                                      Юлія СОЛЯНІК 
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