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Про розгляд запиту 
 

 

Державна аудиторська служба України в межах повноважень розглянула 
Ваш запит б/н від 07.07.2021 (вх. від 07.07.2021 № Б-648) про надання 
інформації щодо проведення ревізії або інших перевірок Міністерства 
енергетики України за період з 01 березня 2017 року по теперішній час та 
надання сканкопій висновків з інформацією про результати ревізії, сканкопії 
документа, який було складено за результатами такої ревізії та акта ревізії 
фінансово-господарської діяльності Міністерства енергетики України, 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. 

Згідно з частиною другою статті 2 Закону України «Про основні засади 
здійснення державного фінансового контролю в Україні» державний 
фінансовий контроль забезпечує орган державного фінансового контролю через 
проведення державного фінансового аудиту, інспектування, перевірки 
закупівель та моніторингу закупівлі. 

Держаудитслужба за згаданий період інспектування, перевірок закупівель 
та моніторингу закупівлі у Міненерго не проводила, тому актів ревізій та інших 
документів про результати їх проведення немає. 

Поряд з цим відповідно до пункту 2.7 Плану проведення заходів 
державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України на 
ІІ квартал 2017 року Держаудитслужба провела державний фінансовий аудит 
виконання бюджетних програм Міністерства енергетики та вугільної 
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Персональні дані, вказані Вами у зверненні, захищаються та обробляються Держаудитслужбою відповідно до 
Закону України «Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із 
законодавством. 
 

промисловості України за 2014–2016 роки та І квартал 2017 року, за 
результатами якого складено аудиторський звіт від 10.10.2017 № 05-21/5, який 
містить 336 аркушів. 

Відповідно до пункту 4 Порядку відшкодування фактичних витрат на 
копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, 
розпорядником якої є Державна аудиторська служба України, її міжрегіональні 
територіальні органи або їх управління в областях, затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 02.03.2021 № 136 (далі – Порядок № 136), 
відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або 
друк документів здійснюється в разі потреби у виготовленні більш як 
10 сторінок документів, починаючи з одинадцятої сторінки, відповідно до 
Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за 
запитом на інформацію, розпорядником якої є Держаудитслужба, офіси або 
управління. (Витяг з аудиторського звіту від 10.10.2017 № 05-21/5 на 
10 аркушах та рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк 
документів, що надаються за запитом на інформацію, від 13.07.2021 № 11 
додаються). 

Згідно з пунктом 10 Порядку № 136 документи або їх копії надаються 
протягом трьох робочих днів після підтвердження факту повної оплати 
рахунка. 

Інформуємо, що на офіційному вебсайті Держаудитслужби 
(https://dasu.gov.ua/) розміщуються аудиторські звіти за результатами діяльності 
проведених державних фінансових аудитів.  

Повідомляємо, що питання стосовно надання роз’яснення про державні 
установи та відомства, які мають право проводити аудиторські перевірки 
розпорядників бюджету 1-го ступеня, не належить до компетенції 
Держаудитслужби. 

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

Додатки: 1. Витяг з аудиторського звіту від 10.10.2017 № 05-21/5 на 10 арк. в 
1 прим.; 

2. Рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк 
документів, що надаються за запитом на інформацію, від 13.07.2021 
№ 11 на 1 арк. в 1 прим. 
 

 

Заступник Голови                                                                        Галина ВАШЕКА 
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