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Про розгляд запиту на інформацію 

 

Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області (далі 
– Управління), розглянувши Ваш запит від 20.04.2021 (вх №040800-з-2-21 від 
28.04.2021), направлений на адресу Управління листом Держаудитслужби від 
27.04.2021 №000600-18/5302-2021, щодо надання інформації (документів) 
стосовно проведення заходів державного фінансового контролю з 
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», повідомляє наступне. 

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 
підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 
України. 

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника 
інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. 

Так, Управлінням відповідно до Порядку проведення перевірок 
закупівель Державною аудиторською службою, її міжрегіональними 
територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.08.2013 № 631, проведено перевірку закупівель у Службі 
автомобільних доріг у Запорізькій області, у тому числі з питань використання 
коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
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спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками,  за результатами 
якої складено акт від 23.04.2021 № 040806-24/3 (сканований акт перевірки 
додається). 

Крім того, працівниками Управління проведено моніторинг 9 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, висновки про 
результати яких оприлюднено в електронній системі закупівель (скановані 
копії висновків додаються).  

Додатково повідомляємо, що рішення, дії чи бездіяльність розпорядників 
інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу 
або суду (ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації»). 

 

Додатки : сканований акт від 23.04.2021 № 040806-24/3 на 25 арк в 1 прим; 
        скановані копії висновків про результати моніторингу процедури 

закупівлі на 26  арк. в 1 прим. 
 

 

Начальник управління Східного  
офісу Держаудитслужби  
в Запорізькій області             Геннадій ВАЩЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наталія Король   061 764 86 69 
_____________________________________________ 

Персональні дані, вказані Вами у запиті, захищаються та обробляються Управлінням відповідно до Закону 
України «Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого запиту згідно із законодавством. 
 

 


