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Про розгляд запиту на інформацію  
 

Управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області 

(далі – Управління), за дорученням Державної аудиторської служби України, 

розглянуто в межах повноважень Ваш запит на інформацію 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). 

Згідно із частиною другою ст. 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. 

Управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області 

з 09.03.2021 по 05.04.2021 у Службі автомобільних доріг у Чернігівській 

області (далі – Служба) проведено перевірку закупівель за якими здійснювалося 

фінансування з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками та за рахунок інших 

джерел за період з 01.07.2020 по 31.03.2021. 
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Порядком проведення перевірок закупівель Державною аудиторською 

службою, її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631 зі змінами, 

визначено процедуру проведення Держаудитслужбою, її міжрегіональними 

територіальними органами перевірок закупівель, в т.ч. проведення зустрічних 

звірок на підприємствах, в установах та організаціях (далі –  Порядок № 631).   

Так, відповідно до п. 27  Порядку № 631, складення 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, її міжрегіональними територіальними органами, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 № 550, зі 

змінами (далі – Порядок № 550), з урахуванням норм, установлених Порядком 

№ 631. 

Відповідно до п. 39 Порядку № 550, після  складення  акта посадова особа 

органу державного фінансового контролю підписує всі його примірники та 

забезпечує реєстрацію в журналі реєстрації актів, форма якого  визначається  

Держаудитслужбою.  

Перший і третій  примірники  акта  надаються для ознайомлення  і 

підписання об'єкту контролю у строк не пізніше ніж 5 робочих днів після 

закінчення перевірки одним із способів передбаченим Порядком. 

Слід зазначити, що пунктом 42 Порядку № 550 передбачено, що у разі  

підписання  акта  із  запереченнями (зауваженнями)  керівник об'єкта контролю 

у строк не пізніше ніж 5 робочих днів  після  повернення  органу  державного 

фінансового контролю акта  повинен  подати йому письмові заперечення 

(зауваження). Якщо протягом цього строку заперечення (зауваження) щодо акта 

не надійдуть, то орган державного фінансового контролю має  право вжити  

відповідних заходів для реалізації результатів ревізії. Рішення про розгляд 

заперечень (зауважень), що надійшли з порушенням встановленого строку, 

приймає керівник органу державного фінансового контролю. 

Орган державного фінансового контролю аналізує правильність  

обґрунтувань,  викладених у запереченнях (зауваженнях), і в строк не  пізніше 

ніж 15 робочих днів після отримання  заперечень  (зауважень) дає на них 

письмовий висновок, який затверджується  керівником  органу  державного  

фінансового контролю або його заступником (пункт 43 Порядку № 550). 

З метою уточнення викладених у запереченнях (зауваженнях) фактів 

посадові особи органу державного фінансового контролю мають право  

вимагати від об'єкта контролю необхідні для перевірки документи та додаткові 

пояснення (п. 44 Порядку № 550). 

Перший та третій примірники акта перевірки  закупівель № 06-30/03 від 

12.04.2021 для ознайомлення та підписання вручено Службі  12.04.2021, які 

підписані 15.04.2021 із запереченнями.  
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Станом на 30.04.2021  триває їх розгляд, відповідно до норм визначених п. 

27 Порядку № 631, п. 43 Порядку № 550.  

Разом з тим, п. 6 ст. 14 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI (далі – Закон № 2939-VI) передбачено, 

що розпорядники інформації зобов’язані надавати та оприлюднювати 

достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти 

правильність та об’єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену 

інформацію. 

Враховуючи принципи забезпечення доступу до публічної інформації (п. 

2 частина перша ст. 4 Закону № 2939-VI) беручи до уваги, що за результатами 

перевірки у Службі закупівель за якими здійснювалося фінансування з Фонду 

боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками та за рахунок інших джерел за 

період з 01.07.2020 по 31.03.2021 наразі триває розгляд заперечень, Управління  

відмовляє у задоволенні Вашого запиту в частині надання копії акту перевірки 

закупівель.  

Крім того,  Управлінням здійснено  моніторинг 5 процедур закупівель, 

проведених обласними службами  автомобільних доріг, за результатами яких 

укладено договори на реконструкцію, поточний середній ремонт  та 

експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування 

державного значення за рахунок фінансування з фонду боротьби з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-

2, та її наслідками. 

Висновки про результати вказаних моніторингів оприлюднено в 

електронній системі закупівель в установлений законодавством строк 

(скановані копії висновків додаються). 

У разі незгоди із прийнятим рішенням  Управлінням, відповідно до статті 

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

оскаржити. 

Відповідальною особою за розгляд Вашого запиту є начальник відділу 

Управління Північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області 

Мольченко Наталія Федорівна.  

 

Додаток: скановані копії висновків про результати моніторингу процедур 

закупівель  на 22 арк. в 1 прим. 
 

В.о. начальника управління                                       Вікторія ПЕРИНСЬКА 
 

 

 

Наталія Мольченко 

(067) 447 61 30 

 

http://zakon.rada.gov.ua/go/2939-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/2939-17

