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Про надання відповіді
 

Державна аудиторська служба України за результатами опрацювання 
Вашого запиту від 2002.2023 (вх. від 20.02.2023 № 14-4918-2023) щодо надання 
копій висновків Державної аудиторської служби України за аудитом діяльності 
комунального підприємства «Київтеплоенерго», інших матеріалів цього аудиту, 
а також копій позовної заяви комунального підприємства «Київтеплоенерго» та 
інших матеріалів, наданих до окружного адміністративного суду, з інших 
питань повідомляє.

На виконання пункту 4.47 Плану проведення заходів державного 
фінансового контролю Державної аудиторської служби України на ІІІ квартал 
2021 року, затвердженого наказом Держаудитслужби від 16.08.2021 № 278, 
Держаудитслужба провела державний фінансовий аудит діяльності 
КП «Київтеплоенерго» за період з 01.01.2018 по 30.06.2021. Під час зазначеного 
аудиту відповідно до пункту 8.19 Плану проведення заходів державного 
фінансового контролю Державної аудиторської служби України на ІV квартал 
2021 року (в частині інспектувань), затвердженого наказом Держаудитслужби 
від 24.09.2021 № 335, зі змінами, проведено ревізію окремих питань фінансово 
господарської діяльності за аналогічний період. 

Матеріали зазначених заходів державного фінансового контролю передані 
до правоохоронних органів, за результатами розгляду яких відкриті 
кримінальні провадження та/або матеріали долучені до наявних кримінальних 
проваджень. Зважаючи на це, правоохоронні органи попередили 
Держаудитслужбу про недопустимість розголошення відомостей досудового 
розслідування відповідно до статті 222 Кримінального процесуального Кодексу 
України.

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України «Про доступ до 
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публічної інформації» таємна інформація – інформація, доступ до якої 
обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення 
якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається 
інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, 
таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Відповідно до пункту першого частини другої статті 6 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» Обмеження доступу до інформації 
здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог, 
зокрема, з метою запобігання злочинам, або для підтримання авторитету і 
неупередженості правосуддя.

Відповідно до пункту другого частини першої статті 22 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації»  розпорядник інформації має право 
відмовити в задоволенні запиту в таких випадках, зокрема, інформація, що 
запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом 
відповідно до частини другої статті 6 цього Закону.

Відповідно до частини першої статті 222 Кримінального процесуального 
кодексу України відомості досудового розслідування можна розголошувати 
лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому 
вони визнають можливим.

Слід зазначити, що відповідно до статті 387 Кримінального кодексу 
України за розголошення без дозволу прокурора, слідчого даних досудового 
розслідування передбачено відповідальність.

З огляду на викладене та зважаючи на те, що запитувана Вами інформація є 
таємною тобто містить в собі відомості досудового розслідування, 
Держаудитслужба, керуючись пунктом 2 частини першої статті 22 Закону, 
відмовляє в задоволенні Вашого запиту в цій частині.

Поряд з цим повідомляємо, що у провадженні Київського окружного 
адміністративного суду перебуває справа № 320/1374/23 за позовом 
комунального підприємства «Київтеплоенерго» до Держаудитслужби про: 

1) визнання протиправними дії Держаудитслужби із складання та 
підписання «Звіту про результати державного фінансового аудиту діяльності 
комунального підприємства «Київтеплоенерго» за період з 01.01.2018 по 
30.06.2021 року» від 05.12.2022 № 05-21/2;

2) визнання протиправною та скасування вимоги Держаудитслужби від 
05.12.2022 № 000500-14/9827-2022;

3) визнання протиправними дії Держаудитслужби щодо проведення ревізії 
та складання акту від 04.02.2022 № 05-21/2;

4) визнання протиправною та скасування вимоги від 01.12.2022                      
№ 000500-14/9956-2022.

Ухвала Київського адміністративного суду від 03.02.2023 у справі 
№ 320/1374/23 надійшла на адресу Держаудитслужби 06.02.2023 та 
зареєстрована за вх. № 17-3689-2023.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/print#n40
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/print#n40


3

Розгляд справи № 320/1374/23 призначено за правилами загального 
позовного провадження, підготовче судове засідання відбудеться 01.03.2023 о 
10.30.

Усю інформацію щодо стану розгляду справи № 320/1374/23 також можна 
дізнатися на офіційному ресурсі судової влади в Україні за адресою – 
http://court.gov.ua/

Поряд з цим Держаудитслужба надає копію позовної заяви комунального 
підприємства «Київтеплоенерго» та копію відзиву Держаудитслужби на цю 
позовну заяву.

У випадку незгоди з прийнятим рішенням Держаудитслужби відповідно до 
статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Ви маєте право 
його оскаржити. 

Додаток: на 26 арк. в 1 прим.

Заступник Голови  Олександр ШКУРОПАТ

Олександр Пилипчук 425 80 30
___________
Персональні дані, вказані Вами у запиті, захищає та обробляє Держаудитслужба відповідно до Закону України 
«Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого запиту згідно із законодавством.
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