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Директорат з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної 
організації влади та адміністративно-територіального устрою розглянув Ваш запит 
на отримання публічної інформації від 22 квітня 2021 р.  щодо проведення аудиту 
діяльності Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області та 
в межах компетенції повідомляє. 

Положенням про Міністерство розвитку громад та територій України, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 197 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 р. № 850) 

визначено, що Мінрегіон є головним органом у системі центральних органів 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну 
політику, державну політику у сфері розвитку місцевого самоврядування, 
територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, 

державну житлову політику і політику у сфері благоустрою населених пунктів, 
державну політику у сфері житлово-комунального господарства, державну 
політику у сфері поводження з побутовими відходами, державну політику у сфері 
будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, 
державну політику у сфері технічного регулювання у будівництві, а також 
забезпечує формування державної політики у сфері архітектурно-будівельного 
контролю та нагляду, у сфері контролю житлово-комунального господарства та у 
сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель. 

Згідно з підпунктом 39 пункту 4 Положення Мінрегіон інформує та надає 
роз’яснення щодо реалізації державної політики у відповідних сферах. 

Водночас, Положенням про Державну аудиторську службу України, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 р. 
№ 850, визначено, що центральним органом виконавчої влади, який реалізує 
державну політику у сфері державного фінансового контролю є Держаудитслужба. 

СЕД Мінрегіон IT-Enterprise

Ì0001843340 Î
№7/34/6550-21 від 05.05.2021

Підписувач Шаршов Сергій Іванович
Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000030A91E0056DB8100
Дійсний з 04.03.2020 10:27:02 по 04.03.2022 10:27:02

вн. №1843340

mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx
mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx


 

 

До основних завдань Держаудитслужби віднесено, зокрема: здійснення 
державного фінансового контролю, спрямованого на оцінку ефективного, 
законного, цільового, результативного використання та збереження державних 
фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, досягнення економії 
бюджетних коштів. 

Окрім того, відповідно до покладених завдань саме Держаудитслужба 
реалізує державний фінансовий контроль через здійснення державного 
фінансового аудиту та здійснює контроль за дотриманням законодавства на всіх 
стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів. 

Беручи до уваги наведене, Мінрегіон не володіє, запитуваною Вами 
інформацією. 

 

 

Генеральний директор  Сергій ШАРШОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святовець Людмила 

Тел. (044) 590-47-54 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Персональні дані, вказані Вами у зверненні (запиті), захищаються та обробляються Мінрегіоном відповідно до Закону України «Про 
захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення (запиту) згідно із законодавством 
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