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Державна аудиторська служба України розглянула Ваш інформаційний 
запит від 11.08.2021 (вх. від 12.08.2021 № В-776) щодо виконання плану заходів 
Кабінету Міністрів України на 2021–2022 роки з реформування Національної 
академії педагогічних наук України щодо проведення аудиту актуального стану 
земельних ділянок, майнових комплексів та матеріально-технічної бази, аудиту 
фінансового стану та ефективності використання коштів державного бюджету 
тощо Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України і 
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.  

Планом заходів із реформування Національної академії педагогічних наук 
України на 2021 та 2022 роки, зазначеним у додатку 3 до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2021 року № 911-р, визначено 
відповідальних виконавців за проведення аудиту. Зокрема, відповідальними за 
проведення аудиту Національної академії педагогічних наук України визначено 
Міністерство освіти і науки України, Міністерство фінансів України та Фонд 
державного майна України. 

Наразі Держаудитслужба доручень від Кабінету Міністрів України та 
Міністерства фінансів України, а також звернень Міністерства освіти і науки 
України та Фонду державного майна України щодо участі Держаудитслужби в 
проведенні зазначеного аудиту Національної академії педагогічних наук і 
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установ, які входять до сфери її управління, не отримувала і, відповідно, не 
планувала. 

Крім цього, інші заходи державного фінансового контролю в Національній 
академії педагогічних наук України та підпорядкованих їй установах також не 
плануються. 

З огляду на викладене та керуючись вимогами частини першої                        
статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) 
Держаудитслужба відмовляє у наданні запитуваної інформації щодо термінів 
проведення аудиту та запланованих дат оприлюднення звітів за результатами 
аудиту актуального стану земельних ділянок, майнових комплексів та 
матеріально-технічної бази, аудиту фінансового стану та ефективності 
використання коштів державного бюджету тощо Інституту педагогіки 
Національної академії педагогічних наук України, позаяк не володіє та                               
не зобов’язана володіти нею. 

У разі незгоди з наданою відповіддю Ви маєте право її оскаржити 
відповідно до статті 23 Закону. 

 
 

Заступник Голови                                                                          Юлія СОЛЯНІК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начальник відділу 

Юлія Прохорова 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. 
 


