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Cергію Неровні

foi+request-99802-

d031101c@dostup.pravda.com.ua 

Про розгляд запиту

Державна аудиторська служба України розглянула Ваш запит від 

31.01.2022 (вх. від 31.01.2022 № Н-107) щодо проведення аудитів та зустрічних 

звірок на Комунальному підприємстві «Київпастранс» (далі – 

КП «Київпастранс») за період 2001–2021 роки та надання аудиторських звітів зі 
всіма додатками і повідомляє.

Відповідно до актів «Про вилучення для знищення документів, не 
віднесених до Національного архівного фонду» матеріали щодо заходів 

державного фінансового контролю на КП «Київпастранс», які перебували в 

розпорядженні Держаудитслужби, до 2015 року знищені.
За період з 2015 року дотепер заходів державного фінансового контролю (в 

частині державних фінансових аудитів) на КП «Київпастранс» 

Держаудитслужба не проводила.
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 22 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має право відмовити в 

задоволенні запиту у випадку, коли він не володіє і не зобов'язаний відповідно 

до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, 
щодо якої зроблено запит.

Держаудитслужба не володіє і не зобов’язана відповідно до своєї 
компетенції, передбаченої законодавством, володіти запитуваною Вами 

інформацією та відмовляє в задоволенні Вашого запиту.
Держаудитслужба відповідно до пункту 7 Положення про Державну 

аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 03 лютого 2016 року № 43, здійснює свої повноваження 
безпосередньо і через утворені в установленому порядку міжрегіональні 
територіальні органи. 
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Відповідно до наказу Держаудитслужби від 20.09.2018 № 207 (зі змінами) 
«Про визначення сфери відповідальності структурних підрозділів 

Держаудитслужби» КП «Київпастранс» у межах адміністративно-
територіальної юрисдикції належить до сфери відповідальності Північного 

офісу Держаудитслужби.
З огляду на зазначене, Ваш запит Держаудитслужба надіслала до 

Північного офісу Держаудитслужби для розгляду в межах повноважень та 
інформування Вас у встановлені законодавством строки.

Щодо надання інформації про зустрічні звірки, які проводилися на 
КП «Київпастранс», повідомляємо, що на Ваші запити від 25.05.2020 та від 

29.07.2020 Держаудитслужба надала вичерпну відповідь листами від 29.05.2020 

№ 06-16/302-2020 та від 04.08.2020 № 000600-16/3174-2020. Протягом 

2020–2021 років зустрічних звірок на КП «Київпастранс» Держаудитслужба не 
проводила.

У разі незгоди з діями Держаудитслужби ви маєте право їх оскаржити 

відповідно до законодавства України.

Заступник Голови Юлія СОЛЯНІК

Валентина Волощук 462 48 02

______________

Персональні дані, вказані Вами у зверненні, захищає та обробляє Держаудитслужба відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із законодавством.


