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Про розгляд заяви 

Північний офіс Держаудитслужби розглянув Вашу заяву від 13.05.2018 
№ 6093 про перевірку законності використання бюджетних коштів під час 
ремонту дорожнього покриття за адресою: м. Київ, просп. Космонавта 
Комарова, 16-17, яка надійшла з Управління патрульної поліції у місті Києві 
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України листом 
від 12.06.2018 № П-5111/41/11/10/02-2018 (вх. №11-211 від 18.06.2018) та 
повідомляє. 

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 зі статтею 2 Закону України «Про основні засади здійснення 
державного фінансового контролю в Україні» від 26 січня 1993 року 
№ 2939-ХІІ (далі - Закон № 2939-ХІІ) головними завданнями органу 
державного фінансового контролю є здійснення державного фінансового 
контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, 
необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних 
коштах та взяттям зобов'язань, ефективним використанням коштів і майна, 
станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у 
міністерствах та інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах 
загальнообов'язкового державного соціального страхування, бюджетних 
установах і суб'єктах господарювання державного сектору економіки, а також 
на підприємствах, в установах та організаціях, .які отримують (отримували у 
періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та 
фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування або 
використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи 
комунальне майно (далі - підконтрольні установи), за дотриманням 
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бюджетного законодавства, дотриманням законодавства про державні 
закупівлі, діяльністю суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми 
власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних установ, за 
судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні. 

Державний фінансовий контроль забезпечується органом державного 
фінансового контролю через проведення державного фінансового аудиту, 
перевірки державних закупівель та інспектування. Порядок проведення 
органом державного фінансового контролю державного фінансового аудиту, 
інспектування та перевірок державних закупівель установлюється Кабінетом 
Міністрів України. 

З метою повного та об'єктивного розгляду питань, порушених у заяві, 
керуючись п. 11 ст. 10 Закону № 2939-ХІІ Північним офісом Держаудитслужби 
направлено до комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне 
управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 
Солом'янського району м. Києва» запит від < № 
про надання інформації щодо замовника та виконавця вказаних ремонтних 
робіт, підстав та вартості їх проведення. 

Про прийняте рішення Вас буде повідомлено додатково після отримання 
відповіді. 

У разі незгоди з наданою відповіддю Ви можете її оскаржити відповідно до 
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