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Про розгляд запиту на 
публічну інформацію 
 

 

Державна аудиторська служба України розглянула Ваш електронний запит 
на інформацію від 21.07.2021 б/н (вх. від 21.07.2021 № Б-703-2021) щодо 
надання інформації про заходи державного фінансового контролю щодо 
використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками і 
повідомляє.  

Щодо надання скан-копій аудиторського звіту від 23.03.2021 № 04-24/6 за 
результатами державного фінансового аудиту виконання бюджетних 
програм, за якими Міністерству охорони здоров’я України спрямовано кошти 
із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками за період 
з 01 березня 2020 р. по 31 грудня 2020 р. та аудиторського звіту від 23.03.2021 

№ 04-24/5 за результатами державного фінансового аудиту виконання 
бюджетної програми, за якою Міністерству культури та інформаційної 
політики України спрямовано кошти із фонду боротьби з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 

та її наслідками за період з 01 березня 2020 р. по 31 грудня 2020 року. 
Листом від 17.05.2021 № 09/2/2-5183-21 Офіс Генерального прокурора 

поінформував Держаудитслужбу про те, що аудиторський звіт від 23.03.2021 
№ 04-24/6 за результатами державного фінансового виконання бюджетних 
програм, за якими Міністерству охорони здоров’я України спрямовано кошти із 
фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками за період з 01 березня 2020 р. 
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по 31 грудня 2020 р. став підставою для внесення до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань відомостей про кримінальне провадження 
від 06.05.2021 № 42021000000001014. 

Листом від 10.06.2021 № вх6369/125/52-2021 Печерське управління поліції 
Головного управління Національної поліції у місті Києві поінформувало 
Держаудитслужбу про те, що за результатами розгляду повідомлення про 
результати державного фінансового аудиту виконання бюджетної програми, за 
якою Міністерству культури та інформаційної політики України спрямовано 
кошти із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками за період 
з 01 березня 2020 р. по 31 грудня 2020 р. до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження від 10.06.2021 

№ 12021100060000923.  

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

Статтею 387 Кримінального кодексу України передбачено 
відповідальність за розголошення даних досудового розслідування. 

З огляду на зазначене, Держаудитслужба не має правових підстав для 
надання Вам сканованих копій зазначених аудиторських звітів та відповідно до 
статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відмовляє Вам 
у їх наданні. 

Щодо надання інформації, чи проводився державний фінансовий аудит та 
інші заходи контролю щодо інших центральних органів влади щодо 

використання коштів із фонду боротьби із гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, а якщо 
проводився, то коли і яких саме  

Держаудитслужба, окрім зазначених державних фінансових аудитів, 
проведених у Міністерстві охорони здоров’я України і Міністерстві культури та 
інформаційної політики України, безпосередньо в центральних органах 
виконавчої влади у період з грудня 2020 року по березень 2021 року провела 
такі заходи державного фінансового контролю щодо використання коштів із 
фонду боротьби із гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками:  

державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм, за якими 
Міністерству соціальної політики України спрямовано кошти із фонду 
боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками за період з 01 березня 2020 р. по 
31 грудня 2020 р.; 

ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Національної 
поліції України за період з 01 січня 2020 р. по 31 грудня 2020 р.; 
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ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Фонду 
державного майна України за період з 01 січня 2020 р. по 31 грудня 2020 р.; 

ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Адміністрації 
Державної прикордонної служби України за період з 01 січня 2020 р. по 
31 грудня 2020 р.; 

ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Міністерства 
молоді та спорту України щодо використання коштів, виділених з фонду 
боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками за період з 01 квітня 2020 р. по 
31 грудня 2020 р.; 

ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Міністерства 
освіти і науки України щодо використання коштів, виділених з фонду боротьби 
з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, та її наслідками за період з 01 квітня 2020 р. по 31 грудня 
2020 року. 

Щодо надання інформації, чи насилала Держаудитслужба копії 
матеріалів зазначених аудитів до правоохоронних органів, коли і до яких саме 

Листом від 20.05.2021 № 000400-17/6128-2021 Держаудитслужба надіслала 
Офісу Генерального прокурора копії аудиторського звіту від 23.03.2021 № 04-24/6 

за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджетних 
програм, за якими Міністерству охорони здоров’я України спрямовано кошти із 
фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками за період з 01 березня 2020 р. по 
31 грудня 2020 р. та додатків до аудиторського звіту. 

Щодо надання інформації, чи зверталися, коли і які саме правоохоронні 
органи з метою отримання копій зазначених аудитів та інших заходів 
контролю і в межах розслідування яких саме кримінальних проваджень 

Листом від 17.05.2021 № 09/2/2-5183-21 Офіс Генерального прокурора 
звернувся до Держаудитслужби щодо надання матеріалів, на підставі яких 
складено аудиторський звіт від 23.03.2021 № 04-24/6 за результатами 
державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм, за якими 
Міністерству охорони здоров’я України спрямовано кошти із фонду боротьби 
з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, та її наслідками за період з 01 березня 2020 р. по 31 грудня 
2020 р. для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин 
кримінального провадження від 06.05.2021 № 42021000000001014. 

Листом від 16.03.2021 № 11/1/1-10560-21 Офіс Генерального прокурора 
звернувся до Держаудитслужби щодо надання завіреної копії акта ревізії 
окремих питань фінансово-господарської діяльності Адміністрації Державної 
прикордонної служби України за період з 01 січня 2020 р. по 31 грудня 2020 р. 
з додатками для швидкого, повного і неупередженого досудового 
розслідування кримінального провадження № 62020000000000507. 
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Листом від 01.04.2021 № 3229/55/02-2021 Департамент стратегічних 
розслідувань Національної поліції України звернувся до Держаудитслужби 
щодо надання акта ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності 
Міністерства молоді та спорту України щодо використання коштів, виділених 
з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками за період з 01 квітня 2020 р. по 
31 грудня 2020 р. Про порушені кримінальні провадження у зазначеному листі 
не йдеться. 

Листом від 06.04.2021 № 11181/24/1-1-2021 Головне слідче управління 
Національної поліції України звернулося до Держаудитслужби щодо надання 
матеріалів ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності 
Міністерства освіти і науки України щодо використання коштів, виділених 
з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками за період з 01 квітня 2020 р. по 
31 грудня 2020 р. Про порушені кримінальні провадження в зазначеному листі 
не йдеться.  

Зазначаємо, що у разі незгоди з викладеним громадянин має право 
оскаржити прийняте рішення відповідно до законодавства. 
 

 

Заступник Голови                                                                       Юлія СОЛЯНІК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу Андрій Довгошия 485 18 01 

________________ 

Персональні дані, вказані Вами в електронному запиті, захищаються та обробляються Держаудитслужбою 
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого електронного запиту 
згідно із законодавством. 
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