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Шановний Романе Вікторовичу! 

Північний офіс Держаудитслужби розглянув Ваші звернення від 
11.01.2019 №№ 178, 179 та 180 щодо можливих порушень вимог законодавства 
у сфері публічних закупівель, допущених комунальним підприємством 
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) по охороні, утриманню та 
експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо» (далі - Замовники) при 
проведенні ряду публічних закупівель за ідентифікаторами UA-2018-04-20-
002495-а, UA-2018-04-19-002531-а та UA-2018-10-10-002596-C і 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. 

Головні завдання, функції та правові основи діяльності органів державного 
фінансового контролю визначено Законом України «Про основні засади 
здійснення державного фінансового контролю в Україні», ч. З ст. 7 Закону 
України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі - Закон), 
Положенням про Державну аудиторську службу України, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 №43, та статтею 113 
Бюджетного кодексу України. 

Поряд з цим повідомляємо, що статтею 7 і Закону визначено вичерпний 
перелік підстав для прийняття рішення про початок моніторингу закупівлі, які 
приймає керівник органу державного фінансового контролю або його 
заступник. 

Додатково інформуємо, що Планом проведення заходів державного 
фінансового контролю Північного офісу Держаудитслужби на І квартал 2019 
року передбачено проведення ревізії фінансово-господарської діяльності 
комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва 
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«Плесо», під час якої в межах компетенції будуть досліджені питання, 
викладені у Вашому зверненні. 

У разі незгоди з прийнятим Північним офісом Держаудитслужби рішенням 
відповідно до статті 13 Закону Українр--ч<Про основні засади здійснення 
державного фінансового контролю в Україні» ЛЗй маєтр'право його оскаржити 
як в адміністративному, так і в судовс)^ Порядку. 

З повагою, 
Начальник О. КАРАБАНОВ 

Наталія Пелешок 
272-60-19 
Інна Ткач 
272-60-05 


