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Про розгляд заяви 

Північний офіс Держаудитслужби в доповнення до листів від 01.03.2018 
№ 26-23-16-16/2095 та від 06.04.2018 № 26-23-16-16/3365 стосовно розгляду за 
дорученням Державної аудиторської служби України від 26.02.2018 
№06-18/173 (вх.№ 12-252 від 27.02.2018) Вашої заяви від 21.02.2018 №6043 
про перевірку законності використання бюджетних коштів під час ремонту 
дорожнього покриття на вул. Сергія Колоса, 21 у місті Києві, яка надійшла з 
ДП «Урядовий контактний центр» № Г10-7860926, повідомляє наступне. 

Від КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню 
автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м. Києва» 
комунальної корпорації Київської міської державної адміністрації 
«Київавтодор» (далі - ТІТКУ Солом'янського району) отримано відповідь 
листом від 11.06.2018 № 1035, в якій зазначається, що на проїжджій частині 
вул. Сергія Колоса ТІШУ Солом'янського району 04.01.2018 виконало роботи з 
ремонту дорожнього покриття холодною асфальтобетонною сумішшю 
загальною площею 1 кв.м., а 16.01.2018 виконувало роботи з ліквідації 
аварійно-небезпечної ямковості асфальтобетонною крихтою загальною площею 
41 кв.м. 

Відповідно до ч. 2 ст. 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. 

Згідно з ч. 2 ст. 2 Закону України «Про основні засади здійснення 
державного фінансового контролю в Україні» від 26 січня 1993 року 
№ 2939-ХІІ (далі - Закон № 2939-ХІІ) державний фінансовий контроль 
забезпечується органом державного фінансового контролю через проведення 
державного фінансового аудиту, перевірки державних закупівель та 
інспектування. Порядок проведення органом державного фінансового 
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державного фінансового аудиту, інспектування та перевірок 

закупівель установлюється Кабінетом Міністрів України. 
Планом проведення заходів державного фінансового контролю Північного 

офісу Держаудитслужби на II та III квартали 2018 року здійснення 
контрольного заходу в ШЕУ СоЛом'янського району не передбачено. 

Враховуючи завантаженість працівників Північного офісу 
Держаудитслужби при проведенні контрольних заходів за результатами 
розгляду звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, 
правоохоронних органів, громадян, що надійшли в попередніх роках, 
проведення планового контрольного заходу в ШЕУ Солом'янського району 
буде включено до Плану проведення заходів державного фінансового контролю 
Північного офісу Держаудитслужби в порядку черговості в наступних періодах. 

Викладені у Вашій заяві відомості будуть перевірені під час проведення 
наступного планового контрольного заходу в ШЕУ Солом'янського району, 
про що Вас буде повідомлено додатково. 

У разі незгоди з прийнятим Північним офісом Держаудитслужби рішенням 
воно може бути оскаржено відповідно дсуг<їу13 Закону №2939-ХІІ та ст. 16 
Закону України «Про звернення /тпіш^ін» від 02 жовтня 1996 року 
№ 394/96-ВР. у Ю у Ґ У 
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