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Державна  аудиторська  служба
України 

 
Департамент контролю  у галузі
ЖКГ, інфраструктури та зв’язку

    
Про розгляд звернення 

         Північний офіс Держаудитслужби в доповнення до листа від 01.03.2018
№  26-23-12-12/2096  стосовно  розгляду  за  дорученням  Державної
аудиторської служби України від 26.02.2018 № 06-18/173 (вх. № 12-252       від
27.02.2018) в межах компетенції звернення Повесьми Д.А. від 21.02.2018 №
6043  щодо  законності  використання  бюджетних  коштів  під  час  ремонту
дорожнього покриття в м. Києві по вул. Сергія Колоса, 21, яке надійшло з ДП
«Урядовий контактний центр» № ПО-7860926, повідомляє наступне.
         Від  Управління житлово-комунального  господарства  Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації (далі – УЖКГ Голосіївського
району)  отримано  відповідь  листом  від  14.03.2018  №  100/02-178  в  якій
зазначається,  що  вулиця  Сергія  Колоса  територіально  розташована  у
Солом’янському районі м. Києва і інформація про виконавця робіт з ремонту
дорожнього  покриття  за  даною  адресою  в  УЖКГ  Голосіївського  району
відсутня.
         З  метою повного та  об’єктивного  розгляду питань,  порушених у
зверненні,  керуючись  п.  11  ст.  10  Закону  України  «Про  основні  засади
здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26 січня 1993
року № 2939-XII, п. 1 розділу ІІІ Порядку розгляду звернень та організації
особистого прийому громадян у Державній аудиторській службі України та її
міжрегіональних територіальних органах, затвердженого наказом Державної
аудиторської  служби  України  від  24.11.2016  № 149  Північним  офісом
Держаудитслужби направлено до КП «Шляхово-експлуатаційне  управління
по  ремонту  та  утриманню  автомобільних  шляхів  та  споруд  на  них
Солом’янського  району  м.  Києва»  (далі  –  ШЕУ  Солом’янського  району),
Управління  житлово-комунального  господарства  та  будівництва
Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації (далі – УЖКГБ
Солом’янського району), КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового



фонду  Солом’янського району  м.  Києва» (далі  – Керуюча  компанія  з
обслуговування  житлового  фонду Солом’янського  району) запити  про
надання інформації щодо замовника та виконавця зазначених робіт.
           Від  УЖКГБ  Солом’янського  району  та  Керуючої  компанії  з
обслуговування житлового фонду Солом’янського району отримано відповіді
листами відповідно від 21.03.2018 № 201/29 та від 21.03.2018 № 38-1462/03 в
яких зазначається, що бюджетні кошти на ремонт дорожнього покриття по
вул. Сергія Колоса, 21 не були передбачені, роботи не проводилися, про що
повідомлено автора звернення.

Направляємо копію наданої відповіді Повесьмі Д.А. 

Додаток: на 2 арк. 

В.о. начальника                                                               В. ЗУБЧЕНКО

Бучко 4846881
Любиш 2726016


