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Про надання інформації 

 

Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області        

(далі – Управління), на звернення гр. Шевченка О.І. вх. від 20.04.2021 № Ш-

354, вх. від 21.04.2021 № Ш-354/2 надати 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) повідомляє наступне. 

Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області 

відповідно до підпункту 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, із змінами, в Службі автомобільних доріг у 

Рівненській області (далі – САД у Рівненській області) проведена перевірка 

закупівель UA-2020-06-30-001561-с. 

Слід зазначити, що матеріали проведеної Управлінням перевірки 

закупівлі (акт від 16.04.2021 № 13-17-05-06/05п) передано до  Рівненського 

районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області 

листом від 20.05.2021 № 131705-17/1679-2021. 

Відповідно до отриманої інформації з Рівненського районного управління 

поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області від 21.04.2021                                

№ 8228/200/6-21 встановлено, що здійснюється досудове слідство у 

кримінальному провадженні № 12021181010000665 за ознаками кримінального 

правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. 
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Згідно з ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування 

можна розголошувати лише з письмового дозволу  слідчого  або  прокурора і в 

тому обсязі, в якому вони визнають можливим. 

Управління листом від 21.05.2021 № 131705-17/1698-2021 звернулось до 

Рівненського районного управління Головного управління Національної поліції 

в Рівненській області з питанням щодо можливості інформування                                            

гр. Шевченка О.І. про виявлені порушення з питань використання бюджетних 

коштів по об’єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги 

державного значення     Н-25 Городище – Рівне -Старокостянтинів км 0+000 – 

км 12+000». 

У разі надання дозволу на розголошення відомостей досудового 

розслідування по вищевказаному об’єкту Рівненським районним управлінням 

Головного управління Національної поліції в Рівненській області, Управлінням 

буде додатково Вас проінформовано. 

  

 

Начальник  управління                                                      Анатолій КАРП’ЮК 
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