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Про надання відповіді 
 

Державна аудиторська служба України розглянула ваш запит  
(вх. від 10.06.2021 № 16-26130) та на доповнення до листа від 15.06.2021  
№ 001200-16/7464-2021 надає перелік звітів про результати державного 
фінансового аудиту, що здійснювала Держаудитслужба, до яких був обмежений 
доступ через відкриття кримінальних справ з травня 2019 року, а саме: 

1. Державний фінансовий аудит від 18.05.2020 № 03-20/2 публічного 
акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 
за період з 01.01.2014 по 31.12.2019. 

2. Державний фінансовий аудит від 19.04.2021 № 000300-20/13 державного 
підприємства «ДІЯ». 

3. Державний фінансовий аудит 23.03.2021 № 04-24/6 виконання 
бюджетних програм, за якими Міністерству охорони здоров’я спрямовано 
кошти із фонду боротьби з гострою респіраторного хворобою SARS-Cov-2, та її 
наслідками. 

4. Державний фінансовий аудит від 17.10.2019 № 05-21/2 державного 
підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».  

5. Державний фінансовий аудит від 29.07.2019 № 06-22/22т виконання 
бюджетних програм Державним космічним агентством України.  

6. Державний фінансовий аудит від 17.08.2020 № 06-22/14 державного 
підприємства «Фінансування інфраструктурних проектів». 

7. Державний фінансовий аудит від 05.02.2021 № 20-25/1 міського 
бюджету міста Черкаси. 

8. Державний фінансовий аудит від 02.11.2020 № 20-25/4 місцевих 
бюджетів на території Луганської області. 

 9. Державний фінансовий аудит від 09.06.2020 № 07-22/2 виконання 
бюджетних програм Державною службою геології та надр України. 
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10. Державний фінансовий аудит від 27.11.2020 № 07-21/5 виконання 
бюджетних програм Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України в частині ефективності використання бюджетних коштів, 
виділених на заходи в агропромисловому комплексі. 

11.Державний фінансовий аудит від 23.03.2021 № 04-24/5 виконання 
бюджетної програми, за якою Міністерству культури та інформаційної 
політики України спрямовано кошти із фонду боротьби із гострою 
респіраторною хворобою SARS-Cov-2, та її наслідками. 

У разі незгоди з прийнятим рішенням Держаудитслужби відповідно до 
статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» ви маєте право 
його оскаржити.  

 

 

Заступник Голови                                        Галина ВАШЕКА 
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