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Про надання інформації  

 

Державна аудиторська служба України розглянула Ваші запити на 

інформацію від 23 квітня 2021 року (вх. від 23 квітня 2021 року № Т-381-2021), 

від 05 травня 2021 року (вх. від 13 травня 2021 року № 02-21408-2021), 

надісланий листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 13 травня            

2021 року № 15272/0/2-21, та від 05 травня 2021 року (вх. від 14 травня        

2021 року № Т-466-2021), надісланий листом Офісу Генерального прокурора                        

від 12 травня 2021 року № 27/3-1669вих-21, та повідомляє. 

Щодо заходів, які здійснюються в Держаудитслужбі щодо боротьби з 

корупцією та організованою злочинністю, у зв’язку із затриманням    

Міхневича В.В. 

У Держаудитслужбі на постійній основі здійснюються заходи, направлені 

на запобігання і протидію корупції. Так, лише протягом 2020-2021 років: 

- згідно з дорученням Голови Держаудитслужби здійснено попередження 

посадових осіб про персональну відповідальність за порушення законодавства 

із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність 

встановлена, та санкцій, які вони передбачають; 

- затверджено Порядок опрацювання в Держаудитслужбі та її 

міжрегіональних територіальних органах повідомлень про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 

Закону України «Про запобігання корупції»; 

- регулярно проводяться загальні заняття для працівників 

Держаудитслужби з питань запобігання корупції; 

- розроблено та розповсюджено буклет «Запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів»; 
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- з метою оперативного реагування щоденно проводиться 

моніторинг повідомлень у ЗМІ про факти корупційних або пов'язаних з 

корупцією правопорушень з боку працівників Держаудитслужби; 

- запроваджено моніторингові заходи контролю розгляду повідомлень, що 

полягає у проведенні аналізу та оцінюванні повідомлень з метою виявлення 

характеру  і закономірностей їх надходження, в яких оскаржується діяльність 

посадових осіб під час здійснення заходів державного фінансового контролю; 

- проводяться інструктажі з питань дотримання антикорупційного 

законодавства з посадовими особами, які здійснюють заходи державного 

фінансового контролю, безпосередньо перед початком проведення такого 

заходу. Опитування посадових осіб, які здійснюють заходи державного 

фінансового контролю, щодо здійснення повідомлень про наявність/відсутність 

конфлікту інтересів щодо об’єкта контролю; 

- періодичний моніторинг проведення інструктажів з питань дотримання 

антикорупційного законодавства з посадовими особами, які здійснюють заходи 

державного фінансового контролю, безпосередньо перед початком проведення 

такого заходу; 

- періодичний моніторинг якості організації та документування заходів 

державного фінансового контролю Держаудитслужби та її міжрегіональних 

територіальних органів; 

 - розроблено Положення щодо механізмів заохочення викривачів та 

формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або 

пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про 

запобігання корупції». 

Крім того, в Держаудитслужбі створено захищені анонімні канали зв’язку 

(канали онлайн-зв’язку, анонімні гарячі лінії, електронні поштові скриньки 

тощо), через які викривач може здійснити повідомлення, гарантовано 

зберігаючи свою анонімність. 

Також згідно Стратегії розвитку Державної аудиторської служби України 

на період до 2024 року одним із пріоритетних напрямків діяльності 

Держаудитслужби визначено «Удосконалення внутрішніх політик та процедур 

з підтримки нульової толерантності до проявів корупції» – заходи, направлені 

на встановлення/удосконалення внутрішніх політик та процедур, що створюють 

умови для постійної підтримки внутрішньої культури, яка визнає нульову 

толерантність до проявів корупції найважливішим аспектом під час виконання 

завдань і функцій органами Держаудитслужби. Заходи для досягнення 

зазначеної мети будуть здійснюватися відповідно до завдань: упровадження 

внутрішніх політик і процедур в органах Держаудитслужби для забезпечення 

доброчесності та запобігання проявам корупції; забезпечення ефективного 

управління корупційними ризиками з метою їх зниження, зокрема, 

запровадження комплексної системи заходів мотивації та заохочення до 

доброчесного виконання обов’язків. 

Після факту затримання Міхневича В.В. у Держаудитслужбі здійснено ще 

ряд заходів щодо боротьби з корупцією. 

https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D1%83
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%8E
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D1%96%D0%BD
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17 березня 2021 року – у форматі відеоконференції проведено нараду 

Голови Держаудитслужби з керівниками самостійних структурних підрозділів 

апарату Держаудитслужби, начальниками офісів Держаудитслужби та їх 

управлінь в областях. Під час наради наголошено, що з метою посилення 

нетерпимості до будь-яких корупційних проявів 19 травня 2020 року було дано 

доручення, в якому акцентовано на зобов’язанні уживати заходів щодо 

припинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи 

одержання повідомлення про вчинення такого правопорушення та негайного, 

протягом 24 годин, письмового повідомлення про його вчинення спеціально 

уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції. Присутнім роз’яснено, що у 

разі надходження до них від представників об’єкта контролю, підрядників чи 

третіх осіб пропозицій чи обіцянок надати їм неправомірну вигоду 

законодавство зобов’язує їх вчинити певні дії щодо припинення таких випадків 

та інформування правоохоронних органів. 

Крім того, на нараді акцентовано увагу на неприпустимості допущення 

будь-яких корупційних проявів та потребі формування у трудових колективах 

нульової толерантності до корупції та неухильному виконанні Антикорупційної 

програми Держаудитслужби на 2021-2024 роки та вкотре доручено забезпечити 

виконання підлеглими частини шостої статті 53 Закону України «Про 

запобігання корупції» щодо негайного, протягом 24 годин, письмового 

повідомлення про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією 

правопорушення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії 

корупції.  

29 березня 2021 року – з працівниками Держаудитслужби проведено 

позачергові внутрішні навчальні заходи з вивчення вимог антикорупційного 

законодавства в частині додержання спеціальних обмежень щодо запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів, правил етичної поведінки, 

відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та 

попереджено всіх без винятку підлеглих працівників про персональну 

відповідальність за порушення законодавства із посиланням на статті 

нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та 

санкцій, які вони передбачають.  

02 квітня 2021 року – організовано та проведено навчання для керівників 

самостійних структурних підрозділів апарату Держаудитслужби та керівників 

офісів Держаудитслужби та їх управлінь в областях у форматі відеоконференції 

із залученням співробітників Служби безпеки України.  

09 квітня 2021 року – організовано та проведено тестування всіх 

працівників Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів на 

знання вимог антикорупційного законодавства. 

Окремо зазначаємо, що відповідно до частини другої статті 19 Конституції 

України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 

посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень і у 

спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Згідно з частиною третьою статті 65-1 Закону України «Про запобігання 

корупції» з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню 
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корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або 

невиконанню вимог цього закону в інший спосіб, за поданням спеціально 

уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом 

Національного агентства з питань запобігання корупції рішенням керівника 

органу, підприємства, установи, організації, де працює особа, яка вчинила таке 

правопорушення, проводиться службове розслідування в порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України. 

Поряд з цим зазначаємо, що засади дисциплінарної відповідальності 

державних службовців встановлені Законом України «Про державну службу». 

Оскільки до Держаудитслужби не надходило подання від спеціально 

уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, а також немає інформації 

щодо фактів та обставин, які стали підставою для повідомлення про підозру, 

Держаудитслужба наразі не має законних підстав для проведення службового 

розслідування щодо Міхневича В.В. 

Щодо розподілу обов’язків керівництва Держаудитслужби 

Станом на 27 квітня 2021 року в Держаудитслужбі діє Розподіл обов’язків 

між Головою Державної аудиторської служби України та заступниками Голови, 

затверджений наказом Держаудитслужби від 26 червня 2020 року № 181, зі 

змінами, внесеними наказами Держаудитслужби від 12 серпня 2020 року № 226,  

від 26 серпня 2020 року № 239, від 05 лютого 2021 року № 38 (копії додаються). 

Щодо назви підрозділу, в якому працював Міхневич В.В. 

Назва підрозділу – Департамент контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури 

та зв’язку. 

Щодо керівних осіб Держаудитслужби, відповідальних за закупівлі 

Уповноваженою особою за організацію та проведення процедур закупівель 

у Держаудитслужбі згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» 

визначено заступника директора департаменту – начальника відділу 

матеріально-технічного забезпечення Департаменту адміністративно-

господарського забезпечення Олійника Івана Анатолійовича. 

Щодо керівних осіб Держаудитслужби, відповідальних за підрозділ, в 

якому працював Міхневич В.В. 

Директором Департаменту контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та 

зв’язку є Жарук Олександр Леонідович. 

Щодо листування та управлінських рішень, наказів, доручень, записок, 

резолюцій, що стосуються Міхневича В.В., у 2021 році 

Надаємо копії та витяги із запитуваних Вами документів, а саме:  

копії наказів Держаудитслужби від 17 березня 2021 року № 158-о «Про 

відсторонення Міхневича В.В.» та від 12 травня 2021 року № 227-о «Про 

продовження строку відсторонення Міхневича В.В.»; 

копії листів Головного слідчого управління Національної поліції України; 

копії листів Держаудитслужби; 

копію ухвали Печерського районного суду міста Києва; 

витяг з наказу Держаудитслужби від 14 грудня 2020 року № 308-в «Про 

надання, перенесення відпусток та виплату грошової допомоги»; 
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витяг з наказу Держаудитслужби від 05 березня 2021 року № 50-в «Про 

надання та перенесення відпусток»; 

копію наказу Держаудитслужби від 18 березня 2021 року № 55-в «Про 

надання відпустки та виплату грошової допомоги Міхневичу В.В.»; 

копію наказу Держаудитслужби від 24 лютого 2021 року № 118-о «Про 

встановлення надбавок» з витягом з додатку 1 до нього; 

витяг з наказу Держаудитслужби від 13 квітня 2021 року № 188-о «Про 

виплату матеріальної допомоги». 

Водночас повідомляємо, що доручення, записки, резолюції, що стосуються 

Міхневича В.В., у 2021 році в Держаудитслужбі відсутні. 

Щодо інформації про заробітну плату Міхневича В.В. у 2021 році, 

помісячно, включаючи дані про премії, стимулюючі надбавки та інші виплати 

Інформація про заробітну плату Василя Міхневича у 2021 році (помісячно) 

по видам оплат додається.  

Щодо наказів про відсторонення посадових осіб, які одержали 

неправомірну вигоду 

До Держаудитслужби не надходила інформація щодо одержання 

неправомірної вигоди працівниками Держаудитслужби. Водночас, враховуючи 

інцидент щодо затримання заступника директора Департаменту контролю у 

галузі ЖКГ, інфраструктури та зв’язку Міхневича В.В., Головою 

Держаудитслужби видано накази: від 17 березня 2021 року № 158-о              

«Про відсторонення Міхневича В.В.» та від 12 травня 2021 року № 227-о      

«Про продовження строку відсторонення Міхневича В.В.».  

Щодо наказів про звільнення посадових осіб, які одержали неправомірну 

вигоду 

До Держаудитслужби не надходили обвинувальні вироки суду щодо 

державного службовця за вчинення умисного кримінального правопорушення 

та/або встановлення заборони займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням 

функцій держави, та рішення суду щодо притягнення державного службовця до 

адміністративної відповідальності за пов’язане з корупцією правопорушення, 

яким на особу накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій 

держави або місцевого самоврядування. Накази про звільнення посадових осіб, 

які одержали неправомірну вигоду, в Держаудитслужбі в 2021 році не 

видавалися, оскільки відсутні законні підстави. 

Щодо наказів про звільнення осіб ДАСУ, відповідальних за закупівлі 

У апараті Держаудитслужби в 2021 році накази про звільнення осіб, 

відповідальних за закупівлі, не видавалися, оскільки відсутні законні підстави. 

Зокрема, до Держаудитслужби не надходили обвинувальні вироки суду щодо 

державного службовця за вчинення умисного кримінального правопорушення 

та/або встановлення заборони займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням 

функцій держави, та рішення суду щодо притягнення державного службовця до 

адміністративної відповідальності за пов’язане з корупцією правопорушення, 

яким на особу накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні 
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посади або займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням 
функцій держави або місцевого самоврядування. 

Щодо наказів про звільнення осіб ДАСУ, відповідальних за підрозділ,         
в якому працював Міхневич В.В. 

У апараті Держаудитслужби в 2021 році накази про звільнення осіб, 
відповідальних за підрозділ, в якому працював Міхневич В.В.,  не видавалися, 
оскільки відсутні законні підстави. Зокрема, до Держаудитслужби не 
надходили обвинувальні вироки суду щодо державного службовця за вчинення 
умисного кримінального правопорушення та/або встановлення заборони 
займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, та рішення 
суду щодо притягнення державного службовця до адміністративної 
відповідальності за пов’язане з корупцією правопорушення, яким на особу 
накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування. 
 
Додатки: на 33 арк. в 1 прим.  

 
 
Голова                                                                                        Геннадій ПЛІС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анна Гальченко 485 17 72 
__________ 
Персональні дані, вказані Вами у запиті, захищаються та обробляються Держаудитслужбою відповідно до 
Закону України «Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого запиту згідно із законодавством. 
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