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На №____________ від _________
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Про розгляд запиту
на інформацію
Державна аудиторська служба України отримала запит на інформацію від
13.07.2021 (вх. від 13.07.2021 № 16-31808) щодо надання вихідних листів
Держаудитслужби до правоохоронних органів (прокуратура, НАБУ, ДБР та ін.)
за фактом виявлених кримінальних правопорушень в діяльності Державного
агентства з питань електронного урядування під час проведення фінансового
аудиту за період з 01.01.2015 по 31.12.2018 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.
Порядком проведення Державною аудиторською службою, її
міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту
виконання бюджетних програм, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 10 серпня 2004 року № 1017 (далі – Порядок № 1017), не
передбачено інформування правоохоронних органів за результатами аудиту.
Тому Держаудитслужба листи про факти виявлених кримінальних
правопорушень за результатами державного фінансового аудиту виконання
бюджетних програм Державним агентством з питань електронного урядування
України за період з 01.01.2015 по 31.12.2018 до правоохоронних органів не
надсилала.
Водночас на виконання запитів Національного антикорупційного бюро
України від 05.03.2020 № 044-220/9185 та від 31.05.2021 № 044-220/16894
ДОКУМЕНТ СЕД Держаудитслужба АСКОД
Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000A872220027F48B00
Підписувач Солянік Юлія Валеріївна
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Держаудитслужба надіслала копії матеріалів аудиту виконання бюджетних
програм Державним агентством з питань електронного урядування України за
період з 01.01.2015 по 31.12.2018.
З огляду на викладене, Держаудитслужба не володіє запитуваною
інформацією, щодо якої зроблено запит, та відповідно до статті 22 Закону
України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) 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.

