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На виконання доручення Державної аудиторської служби України від 

27.04.2021 Управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській 

області (далі – Управління) розглянуто 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 наступне.  

Державною аудиторською службою України доручено міжрегіональним 

територіальним органам Держаудитслужби провести 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». 

Працівниками Управління здійснено моніторинг двох таких процедур 

закупівель, висновки про результати яких оприлюднено в електронній системі 

закупівель в установлений законодавством строк (скановані копії висновків 

додаються). 

Також повідомляємо, що відповідно до підпунктів 1, 2 пункту 4 Порядку 

проведення перевірок закупівель Державною аудиторською службою, її 

міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 631 (далі – Порядок № 631), та 



доручення Державної аудиторської служби України, Управлінням проведено 

дві перевірки закупівлі в Службі автомобільних доріг у Черкаській області  

(далі – Служба) щодо дослідження питань дотримання вимог законодавства під 

час виконання договорів, укладених Службою за результатами закупівель.  

Відповідно до Порядку № 631 складення акта перевірки закупівель, його 

підписання здійснюються за процедурами, передбаченими Порядком 

проведення інспектування Державною аудиторською службою, її 

міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 № 550 (далі – Порядок № 550). 

Порядком № 550 встановлено, що у разі підписання акта ревізії із 

запереченнями (зауваженнями) керівник об'єкта контролю у строк не пізніше 

ніж 5 робочих днів після повернення органу державного фінансового контролю 

акта ревізії повинен подати йому письмові заперечення (зауваження). 

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. 

Відповідно до ч. 2 ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові 

палати в Україні» форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної 

сили) є обставини, які виникли з огляду на умови, регламентовані відповідними 

рішеннями та актами органів державної влади та місцевого самоврядування. 

З урахуванням того, що на час розгляду запиту на інформацію триває 

розгляд заперечень на акти перевірки закупівель, Управлінням прийнято 

рішення про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію до 03.06.2021  

(в частині надання Актів перевірки закупівель) на підставі ч. 6 ст. 22 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації».  

Особа, відповідальна за розгляд запиту – Бондар Ігор Вікторович, 

головний спеціаліст-юрисконсульт Управління. 

  

Додаток: скановані копії висновків про результати моніторингу процедури 

закупівлі на 5 арк.  

 

Начальник                           Тетяна ВЕЛЬКО 
 

 
 

Ігор Бондар (63-26-41) 
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