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Про розгляд звернення

Північний офіс Держаудитслужби розглянув Ваш запит від 30.01.2022, 

яке надійшло на електронну пошту Держаудитслужби та відповідно скероване 
листом від 02.02.2022 № 000600-18/1144-2022 щодо проведення аудитів та 
зустрічних звірок на Комунальному підприємстві «Київпастранс» (далі – КП 

«Київпастранс») за період з 2001-2021 роки, та надання аудиторських звітів зі 
всіма додатками повідомляє наступне.

Згідно інформаційно-аналітичної бази ABClient (дата створення якої 
01.05.2006) за період з 01.05.2006 по 31.12.2021 державні фінансові аудити в 

КП «Київпастранс» Північним офісом Держаудитслужби не проводились.
Поряд з цим, повідомляємо, тільки в 2006-2015 роках проводились 

планові/позапланові ревізії КП «Київпастранс» під час яких здійснювались 

зустрічні звірки.
Крім того, за період з 2016 по 2021 роки будь-які контрольні заходи в                                     

КП «Київпастранс» Північним офісом Держаудитслужби не проводились.
Слід зазначити, що матеріали контрольних заходів, проведених до 2015 

року (включно) на підставі Переліку типових документів, що створюються під 

час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших 

установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання 

документів, який затверджено наказом Міністерства юстиції України від                     

12 квітня 2012 року № 578/5 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України             

17 квітня 2012 року за № 571/20884, знищені як такі, що не мають культурної 
цінності та втратили практичне значення, у зв’язку з чим їх надання є не 
можливим. 

У разі незгоди з наданою відповіддю Ви маєте право оскаржити її 
відповідно до ст. 13 Закону України «Про основні засади здійснення 

державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 № 2939-ХІІ та 
ст. 16 Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР.
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