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№ _1-12/11__ від „_12_”_листопада_2019     

Міському голові  м. Херсона

 Миколаєнку В.В.    

Про надання публічної інформації  

щодо роботи Відділу з питань запобігання, 

виявлення корупції  та внутрішнього аудиту 

Шановний Володимире Васильовичу! 

Відповідно до законодавства України, а саме: 

ст. 26 Бюджетного кодексу України  Контроль та аудит у бюджетному процесі 
«Внутрішній контроль – це комплекс заходів, що застосовуються керівником для 

забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних 

коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і 

вимог щодо діяльності бюджетної установи та її підвідомчих установ»; 

Постанова КМУ «Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього 

контролю розпорядниками бюджетних коштів» від 12 грудня 2018 р. № 1062 

управління ризиками - діяльність керівництва та працівників установи з 

ідентифікації ризиків, проведення їх оцінки, визначення способів реагування на 

ідентифіковані та оцінені ризики, здійснення перегляду ідентифікованих та 

оцінених ризиків для виявлення нових та таких, що зазнали змін; 

Статей  1,13, 22  Закону України  «Про доступ до публічної інформації»,   

просимо надати публічну інформацію,  яка пов’язана  з діяльністю Відділу з 

питань запобігання,  виявлення корупції  та внутрішнього аудиту Херсонської 

міської ради, а саме: 

1. Положення про Відділ з питань запобігання,  виявлення корупції  та 

внутрішнього аудиту Херсонської міської ради  

2. Документи відділу, спрямовані на забезпечення функціонування елементів 

внутрішнього контролю (перелік та самі документи) 

3. Інформацію про проведення внутрішніх перевірок (перелік, результати)  за 

2017-2019 роки  

4. Інформацію про те, які дії   вживає відділ до керівників структурних 

підрозділів Херсонської міської ради та керівників комунальних підприємств, 

які є розпорядниками бюджетних коштів, якщо виявлені суттєві фінансові 

порушення або відкриті кримінальні провадження, зокрема, що саме було 

вжито по відношенню до директора МКП «Гарантія», де є відкриті 

кримінальні провадження щодо розкрадання бюджетних коштів.  

Зазначену  інформацію просимо надати в електронному вигляді на електронну 

пошту ГО «Розвиток» hmgo.rozvytok@gmail.com  

 

З повагою, голова організації      Г.В. Парфьонова 

 (конт. тел. 0669465305) 
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