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Про результати розгляду
запиту на інформацію
Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області
(далі – Управління) за результатами розгляду Вашого запиту про доступ до
публічної інформації щодо надання копій документів перевірок Нетішинського
професійного ліцею, акта ревізії його фінансово-господарської діяльності та
інформації щодо правової позиції (визнання позову) у справі №560/7497/21,
повідомляє наступне.
Протягом 2020-2021 років Управлінням проведено планову виїзну ревізію
фінансово-господарської діяльності Нетішинського професійного ліцею, за
результатами якої складено Акт ревізії фінансово-господарської діяльності
Нетішинського професійного ліцею за період 01.01.2016 по 31.12.2020 від
06.04.2021 №03-08/9.
Відповідно до статті 222 Кримінального процесуального кодексу України
(далі – КПК України), відомості досудового розслідування можна
розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому
обсязі, в якому вони визнають можливим.
Слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості
досудового розслідування, у зв’язку з участю в ньому, про їх обов’язок не
розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення
відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну
відповідальність, встановлену законом.
Листом від 31.05.2021 №72/8/202/5002 Управління Служби безпеки
України у Хмельницькій області повідомило, що 27.05.2021 в ЄРДР за
номером 42021240000000083 внесено відомості про вчинення кримінального
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правопорушення, відповідальність за яке передбачено частиною 4 статті 191
Кримінального Кодексу України, дозволу на розголошення відомостей
досудового розслідування слідчим (прокурором) не надано.
Як визначено частиною першою статті 1 Закону України «Про доступ до
публічної інформації» 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, передбачених чинним законодавством, або яка
знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників
публічної інформації, визначених цим Законом.
Станом на 30.08.2021 року на адресу Управління позовна заява про
визнання протиправними пунктів 4-6, 8-11 Вимоги від 24.05.2021 №13220314/1994-2021 про усунення порушень (далі – Вимога) та ухвала Хмельницького
окружного адміністративного суду про відкриття провадження у
адміністративній справі №560/7497/21 не надходили.
При цьому зазначаю, що Вимога відповідає критеріям, встановленим
частиною другою статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, які
висуваються до акта індивідуальної дії, орган державного фінансового
контролю позов не буде визнавати.
В разі надходження на адресу Управління адміністративного позову і
зазначеної ухвали суду, Управління забезпечить подання відповідних
процесуальних документів та представництво інтересів держави в суді.
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.
Враховуючи вищевикладене, Управління вимушене прийняти рішення про
відмову у задоволенні запиту на інформацію.
Одночасно інформую, що відповідно до частини першої статті 23 Закону
України «Про доступ до публічної інформації» Ви маєте право на оскарження
рішення, дії чи бездіяльності розпорядника інформації до керівника
розпорядника, вищого органу або суду.
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