
ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

№

Київ

Про затвердження Змін до Плану проведення заходів державного 
фінансового контролю Державної аудиторської служби України на 
І квартал 2023 року

Відповідно до пункту 9 Положення про Державну аудиторську службу 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 
2016 року № 43, Порядку планування заходів державного фінансового 
контролю органами державного фінансового контролю, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2001 року № 955,

НАКАЗУЮ:

Затвердити Зміни до Плану проведення заходів державного фінансового 
контролю Державної аудиторської служби України на І квартал 2023 року, 
затвердженого наказом Держаудитслужби від 16 грудня 2022 року № 299                                             
(у редакції наказу Держаудитслужби від 28 грудня 2022 року № 315), що 
додаються.

Голова  Алла БАСАЛАЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Державної аудиторської служби 
України

____________________________ № ____

ЗМІНИ
до Плану проведення заходів державного фінансового контролю Державної аудиторської служби України                     

на І квартал 2023 р. 

1. Розділ I доповнити новим пунктом такого змісту:
         « 1.13 Державний фінансовий аудит 

виконання бюджетних програм 
Управлінням екології та 
природних ресурсів виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації) за період 01 січня 
2020 р. по 31 грудня 2022 р.

Власна 
ініціатива

Апарат Північного 
офісу 
Держаудитслужби;
Відділ контролю в 
аграрній галузі, 
екології та 
природокористування

Апарат Північного 
офісу 
Держаудитслужби –
Київській міській раді 
(Київській міській 
державній 
адміністрації), 
Держаудитслужбі; 
Держаудитслужба –
Міністерству фінансів 
України

Лютий 
2023 р.

Липень  
2023 р.

».
 2. У розділі III:
1) у пункті 3.5:
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у графі 2 слова «(бюджет м. Новоград-Волинський)» замінити словами «(бюджету м. Новоград-Волинського, 
бюджету Звягельської міської  територіальної громади)»;
у графі 5 слова «Новоград-Волинській» замінити словами «Звягельській»; 
2) у пункті 3.9:
у графі 6 слово «Січень» замінити словом «Березень»;
у графі 7 слово «Травень» замінити словом «Липень»;
3) пункт 3.23 вилучити.   
3. У розділі IV:
1) у пункті 4.19:
у графі 6 слово «Січень» замінити словом «Березень»;
у графі 7 слово «Квітень» замінити словом «Червень»;
2) доповнити новими пунктом такого змісту:

         « 4.37 Державний фінансовий аудит 
діяльності державного 
підприємства «Сервісно-
видавничий центр» за період з            
01 травня 2021 р. по 31 січня         
2023 р.

Лист Міністерства 
фінансів України від   
23 січня 2023 р. 
№ 16040-02-5/2047

Департамент 
контролю у галузі 
освіти, науки, 
спорту та 
інформації

Міністерство 
фінансів 
України

Лютий  
2023 р.

Червень
2023 р.

».
4. У розділі VIII:
1) доповнити новими пунктами такого змісту:

         « 8.16 Ревізія окремих питань 
фінансово-господарської 
діяльності Центрального 
державного архіву вищих органів 
влади та управління України     
(перелік об’єктів у додатку 17)     

Лист Центрального 
державного архіву 
вищих органів влади 
та управління 
України 
від 24 січня 2023 р.  
№ 235/9-15

Департамент 
контролю у 
соціальній галузі та 
сфері культури 
Держаудитслужби

Державна 
архівна служба 
України 

Лютий 
2023 р.

Квітень
2023 р.
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8.17 Ревізія окремих питань 
фінансово-господарської 
діяльності Державного науково-
виробничого підприємства 
«Захід»                                             
(перелік об’єктів у додатку 18)     

Лист Державного 
науково-виробничого 
підприємства «Захід» 
від 05 жовтня  
2022 р. №117/10 

Департамент 
контролю за 
місцевими 
бюджетами

Київська 
міська 
військова 
адміністрація 
(Департамент 
промисловості 
та розвитку 
підприємства 
виконавчого 
органу 
Київської 
міської ради 
(Київська 
міська 
державна 
адміністрація)

Лютий 
2023 р.

Березень 
2023 р.

»;
2) доповнити додатками 17, 18, що додаються.

Директор Департаменту
стратегічного планування,
звітності та координації здійснення
державного фінансового контролю                                          Ігор ВОЛЯНСЬКИЙ



 Додаток 17
 до Плану проведення заходів
 державного фінансового контролю
 Державної аудиторської служби України
 на I квартал 2023 р.
 (пункт 8.16) 

Перелік підконтрольних установ (об'єктів контролю), на яких планується проведення інспектувань за темою, 
визначеною у Плані проведення заходів державного фінансового контролю 

Державної аудиторської служби України на I квартал 2023 р.

(пункт плану та тема заходу державного фінансового контролю: 8.16. Ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності 
Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України)     

№ 
з/п

Назва об'єкта контролю та період, що 
перевірятиметься

Код 
ЄДРПОУ 

об'єкта 
контролю

Місцезнаходження 
об'єкта контролю 
(регіон, район чи 

місто)

Сума одержаних 
державних 

(комунальних) 
коштів у періоді, 

що буде 
перевірятися        

(тис. грн)

Місяць та рік 
проведення 

попереднього 
заходу 

державного 
фінансового 

контролю

Юридична 
особа / без 

статусу 
юридичної 
особи (ю/б)

1

1 2 3 4 5 6 7
Держаудитслужба

1 Центральний державний архів вищих 
органів влади та управління України 
за період з 01 січня 2019 р. по 31 січня 
2023 р.

03494349 м. Київ 67 992,0 2016 Ю

                                                                                            
                                                                                                ________________________________



 Додаток 18
 до Плану проведення заходів
 державного фінансового контролю
 Державної аудиторської служби України
 на I квартал 2023 р.
 (пункт 8.17) 

Перелік підконтрольних установ (об'єктів контролю), на яких планується проведення інспектувань за темою, 
визначеною у Плані проведення заходів державного фінансового контролю 

Державної аудиторської служби України на I квартал 2023 р.

(пункт плану та тема заходу державного фінансового контролю: 8.17. Ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності 
Державного науково-виробничого підприємства «Захід»)     

№ 
з/п

Назва об'єкта контролю та період, що 
перевірятиметься

Код 
ЄДРПОУ 

об'єкта 
контролю

Місцезнаходження 
об'єкта контролю 
(регіон, район чи 

місто)

Сума одержаних 
державних 

(комунальних) 
коштів у періоді, 

що буде 
перевірятися        

(тис. грн)

Місяць та рік 
проведення 

попереднього 
заходу 

державного 
фінансового 

контролю

Юридична 
особа / без 

статусу 
юридичної 
особи (ю/б)

1

1 2 3 4 5 6 7
Держаудитслужба

1 Державне науково-виробниче 
підприємство «Захід» за період з 01 січня 
2019 р. по 30 вересня 2022 р.

14307819 м. Київ,                        
бульвар Академіка 
Вернадського, буд. 38

Жовтень 2018 р. Ю

                                                                                            
                                                                                                ________________________________
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