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ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 4, тел. 425-09-24, факс 425-35-58 
Е-mail: post@dasu.gov.ua   Код ЄДРПОУ № 40165856 

___________ № ______________       На №____________  від _________ 

Громадська організація «Науково-

дослідний центр правової 
інформатики» 

foi+request-87448-

2caca0a3@dostup.pravda.com.ua 

Про розгляд запиту 
на інформацію 

Державна аудиторська служба України отримала запит на інформацію від 
02.06.2021 (вх. від 02.06.2021 № 16-24730) щодо надання листа державного 
підприємства «Дія» (далі – ДП «Дія») з додатками: коментарями (зауваженнями) 
до проєкту звіту про результати державного фінансового аудиту діяльності  
ДП «Дія» (далі – лист ДП «Дія»), та повідомляє. 

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 та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. 
Копії матеріалів державного фінансового аудиту діяльності ДП «Дія»  

передано до правоохоронного органу. За результатами їх розгляду Голосіївська 
окружна прокуратура міста Києва розпочала кримінальне провадження за 
ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою 
статті 191 Кримінального кодексу України, про що повідомила 
Держаудитслужбу листом від 26.04.2021 № 10.51-43-1728ВИХ-21.  

Відповідно до статті 222 Кримінального процесуального кодексу України 
відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового 
дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають 
можливим. 

Статтею 387 Кримінального кодексу України передбачено відповідальність 

за розголошення даних досудового розслідування. 
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Відповідно до статей 6, 8 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» (далі – Закон) лист ДП «Дія» є інформацією з обмеженим 
доступом. 

З огляду на викладене, Держаудитслужба наразі не має достатніх правових 
підстав щодо надання копії листа ДП «Дія» та відповідно до статті 22 Закону 
відмовляє в задоволенні вашого запиту. 

У разі незгоди з прийнятим рішенням Держаудитслужби відповідно до 
статті 23 Закону ви маєте право його оскаржити. 
 

 

Заступник Голови                                                                         Юлія СОЛЯНІК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник начальника відділу 

Наталія Покотило  485-17-82 

__________ 

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 


