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Про надання відповіді
Державна аудиторська служба України розглянула Ваш запит
від 26.07.2021, який надійшов електронною поштою (вх. від 30.07.2021
№ Т-728-2021), з приводу призначення розслідування з питань, зазначених у
Вашому запиті, та інформування правоохоронних органів у разі встановлення
ознак кримінального правопорушення, з інших питань 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.
Компетенцію Держаудитслужби визначено статтею 2 Закону України «Про
основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та
пунктами 3, 4 Положення про Державну аудиторську службу України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року
№ 43 (далі – Положення № 43)
Відповідно до пункту 3 Положення № 43 основними завданнями
Держаудитслужби є, зокрема, реалізація державної політики у сфері
державного фінансового контролю, а також, здійснення державного
фінансового контролю, спрямованого на оцінку ефективного, законного,
цільового, результативного використання та збереження державних фінансових
ресурсів, необоротних та інших активів, досягнення економії бюджетних
коштів.
Отже, Держаудитслужба та її міжрегіональні територіальні органи не
належать до органів державної влади, які уповноважені проводити
розслідування та виявляти ознаки кримінальних правопорушень, здійснювати
оперативно-розшукову діяльність.
Відповідно до статті 60 Кримінального процесуального кодексу України,
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повідомленням
про
кримінальне правопорушення до органу державної
влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування, і не є потерпілим.
Також відповідно до частини першої статті 214 Кримінального
процесуального кодексу України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше
24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне
правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела
обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення,
зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових
розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення
таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових
розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування,
визначається керівником органу досудового розслідування.
З огляду на зазначене, з питань проведення розслідувань з метою
виявлення ознак кримінальних правопорушень пропонуємо звернутися
безпосередньо до органу державної влади, уповноваженого розпочинати
досудове розслідування, з відповідною заявою або повідомленням про
кримінальне правопорушення.
Крім того, частиною другою статті 532 Закону «Про запобігання корупції»
визначено, що повідомлення про порушення вимог Закону України «Про
запобігання корупції» підлягає розгляду, якщо в ньому наведені фактичні дані,
що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з
корупцією правопорушення, інших порушень Закону, які можуть бути
перевірені.
В інформації, викладеній у Вашому запиті, немає таких фактичних даних,
які можна перевірити, не зазначені конкретні обставини ймовірного вчинення
працівниками
Держаудитслужби
неправомірних
дій
(корупційних
правопорушень), а отже, провести перевірку викладеної Вами інформації
неможливо.
Відповідно до частин першої та п’ятої статті 19 Закону України «Про
доступ до публічної інформації» (далі – Закон) запит на інформацію – це
прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що
знаходиться у його володінні. Запит на інформацію має містити, зокрема,
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо
якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.
Поряд з цим слід зазначити, що Публічна інформація – це відображена та
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що
була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних
повноважень своїх обов'язків або яка знаходиться у його володінні (частина
перша статті 1 зазначеного Закону).
Отже Ваш запит не містить в собі загальний опис інформації або вид,
назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит.
Відповідно до пункту 4 частини першої статті 22 Закону розпорядник
інформації має право відмовити в задоволенні запиту у випадку, коли не
дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою
статті 19 цього Закону.
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Зважаючи на викладене та на те, що Ваш запит не містить в собі
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо
якого зроблено запит, Держаудитслужба, керуючись пунктом 4 частини першої
статті 22 Закону, відмовляє в задоволенні Вашого запиту.
У випадку незгоди з прийнятим рішенням Держаудитслужби відповідно до
статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Ви маєте право
його оскаржити.
Заступник Голови з питань
цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації

Дмитро ШЕВЧУК

Начальник відділу
Олександр Пилипчук 425 80 30
______________
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.

