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Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області 

(надалі - Управління) на виконання доручення Держаудитслужби України від 

12.05.2021 №001200-18/5804-2021 розглянуто в межах компетенції Ваш запит 

щодо надання копії документів про результати перевірок Нетішинського 

професійного ліцею та повідомляємо наступне. 

Відповідно до частини 1 статті 23 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» визначено, що публічна інформація - це відображена та 

задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 

була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних 

повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка 

знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників 

публічної інформації, визначених цим Законом. 

Управлінням відповідно до пункту 8.2.1.1 Плану проведення заходів 

державного фінансового контролю Західного офісу Держаудитслужби на I 

квартал 2021 року з 26.01.2021 по 30.03.2021 року проведено ревізію 

фінансово-господарської діяльності Нетішинського професійного ліцею за 

період з 01.01.2016 по 31.12.2020 року та за результатами проведеної ревізії 

складено акт від 06.04.2021 № 03-08/9, який підписано із запереченнями, які 

викладено в листі Нетішинського професійного ліцею від 26.04.2021 №270 та 

надано Управлінню. 

Управління відповідно до вимог пункту 43 Порядку проведення 

інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними 
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територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 20.04.2006 № 550 (далі - Порядок № 550) аналізує правильність 

обґрунтувань, викладених у запереченнях (зауваженнях), і дає на них 

письмовий висновок. 

Також, відповідно до вимог пункту 3 Порядку № 550 визначено, що 

заперечення, зауваження до акта ревізії та висновки на них є невід'ємною  

частиною акта. 

Станом на дату інформування триває розгляд заперечень до акту ревізії 

фінансово-господарської діяльності Нетішинського професійного ліцею за 

період з 01.01.2016 по 31.12.2020 року від 06.04.2021 № 03-08/9 та письмовий 

висновок об’єкту контролю не надано. 

Враховуючи вищевикладене, Управління станом на дату інформування в 

процесі виконання повноважень визначених Законом України «Про основні 

засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 

№2939-ХІІ інформацію (документи), а саме: копії документів про результати 

перевірок закладу Нетішинський професійний ліцей у 2020-2021 роках, в тому 

числі і акт ревізії фінансово - господарської діяльності Нетішинського 

професійного ліцею із запереченнями та висновки на них, що є невід'ємною  

частиною акта не може надати. 

При цьому зазначаємо, що в разі незгоди із прийнятим рішенням, Ви маєте 

право на оскарження рішення, дії чи бездіяльності розпорядника інформації в 

порядку, визначеному частиною 1 статті 23 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації». 

 

Заступник начальника управління - 

начальник відділу контролю в галузі оборони,  

в правоохоронних органах та органах влади  

Управління Західного офісу Держаудитслужби  

в Хмельницькій області                                                    Валерій ДЗЮБЛЮК 
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