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ВСТУП
Сфера фінансового контролю в контексті європейської інтеграції включає
чотири основні сфери політики: 1) зовнішній аудит, 2) публічний внутрішній фінансовий контроль, 3) захист фінансових інтересів ЄС (належне використання
коштів ЄС), 4) захист валюти євро від шахрайства.
У цій публікації розглянуто перші два аспекти фінансового контролю, а також
частково третій, у тому числі надано увагу політичним і правовим зобов’язанням
України з цих питань у сфері європейської інтеграції.
Стаття 98 Конституції України встановлює, що контроль від імені Верховної
Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету та їх використанням здійснює Рахункова палата. Ці повноваження узгоджуються із стандартами
Міжнародної організації вищих органів контролю державних фінансів (INTOSAI),
якими зокрема передбачено, що вищий орган контролю державних фінансів
повинен мати повноваження щодо максимально широкого контролю за надходженням податків та з цією метою мати доступ до податкових декларацій та
документів.
2 липня 2015 року Верховна Рада України прийняла нову редакцію Закону
«Про Рахункову палату». Закон визначає правовий статус, повноваження та порядок діяльності Рахункової палати з урахуванням міжнародних стандартів аудиту
державних фінансів, а також окреслено її склад, структуру та правовий статус
її членів і посадових осіб. Відповідно до Закону, Рахункова палата є державним
колегіальним органом, який наділено організаційною, функціональною та фінансовою незалежністю, що здійснює контроль за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням. Рахункова палата здійснює аудит
ефективності та фінансовий аудит щодо надходжень коштів до державного бюджету та проведення витрат бюджетних коштів, управління об’єктами державної
власності, обслуговування і погашення державного боргу, здійснення державних
закупівель за рахунок коштів державного бюджету, виконання державних цільових програм, інвестиційних проектів, державного замовлення, надання державної
допомоги суб’єктам господарювання за рахунок коштів державного бюджету,
виконання кошторису доходів та витрат Національного банку України. Об’єктами
контролю Рахункової палати визначено державні органи, органи місцевого самоврядування, інші бюджетні установи, у тому числі закордонні дипломатичні
установи України, суб’єкти господарювання, громадські чи інші організації, фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, Національний банк України та інші фінансові установи. Закон також вносить зміни
до Регламенту Верховної Ради України, Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України «Про державну таємницю» та «Про запобігання корупції».
Внесення змін до законодавства у сфері контролю та аудиту передбачено
положеннями Угоди про Коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна».
Згідно зі Стратегією розвитку системи управління державними фінансами
(розпорядження КМУ № 774 від 1 серпня 2013 року) наступними кроками мають
стати:
• Розроблення нової редакції стандартів проведення Рахунковою палатою
аудиту публічних фінансів, гармонізованих із стандартами Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI) та кращою міжнародною
практикою;
• Удосконалення механізму супроводження та аналізу результатів аудиту
Рахункової палати.
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1. Вищі органи фінансового
контролю в країнах
Європейського Союзу
1.1. Типи структур вищого органу фінансового контролю
Вестмінстерcька
(англосаксонська)
парламентська модель, у якій вищий орган
фінансового контролю проводить аудит витрачання коштів, затверджених парламентом. Орган повідомляє результати перевірки
і направляє щорічні звіти до законодавчого
органу, не будучи при цьому його частиною.
Орган не може надавати рекомендації безпосередньо виконавцю, а працює безпосередньо із спеціальним комітетом, який часто
називається комітетом з державних (публічних) рахунків. Орган очолюється одним керівником, який зазвичай має посаду генерального аудитора.
Колегіальна модель, у якій вищий орган
фінансового контролю є частиною системи
парламенту. Члени органу приймають рішення на основі консенсусу. Орган працює незалежно і доповідає парламентському комітету,
що уповноважений розглядати його справи.
Орган очолює голова.
Судова або юрисдикційна модель, у
якій вищий орган фінансового контролю за-

звичай асоціюється з судовою системою, та
має повноваження виносити рішення (вироки) стосовно посадових осіб (державних бухгалтерів) за неналежні вчинки при виконанні
своїх обов’язків. Орган також має право пропонувати рекомендації або зобов’язувати їх
виконувати установи, що проходять аудит, накладати санкції на посадових осіб. На підставі
отриманих органом фактів посадові особи
можуть нести відповідальність за неправомірні витрати.

Фінляндія

Естогнія

Швеція
Ірландія

Нідерланди
Бельгія

Франція

Офіс аудиту, який є незалежним від уряду,
на чолі з генеральним аудитором або
головою
Окрема модель, на чолі з головою і повноваженнями аудиту на центральному,
регіональному та місцевому рівнях

Німеччина

Люксембург
(Європейський
суд аудиторів)

Латвія
Литва

Великобританія

Орган правосуддя
Колегіальна структура без судової функції

Данія

Польща

Словаччина
Чеська Республіка
Австрія

Угорщина

Словенія
Португалія

Іспанія

Греція

Кіпр

Мальта
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Існують дві моделі, яким чином формалізуються рішення вищого органу фінансового
контролю:
1. рішення приймаються генеральним
аудитором або президентом (Австрія, Великобританія, Данія, Естонія,
Ірландія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта,

Словаччина, Словенія, Угорщина,
Фінляндія, Швеція);
2. рішення приймаються колегіально
(Бельгія, Греція, Європейський суд аудиторів, Іспанія, Італія, Люксембург,
Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Франція, Чеська Республіка).

Кадрова спроможність вищих органів фінансового контролю
(кількість працівників і ключові професії) в країнах ЄС
Країна
Австрія
Бельгія
Великобританія
Греція
Данія
Естонія
Ірландія
Іспанія
Італія
Кіпр
Латвія
Литва
Люксембург
Мальта
Нідерланди
Німеччина
Польща
Португалія
Словаччина
Словенія
Угорщина
Фінляндія
Франція
Чеська
Республіка
Швеція
Європейський
Суд Аудиторів
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Загальна кількість працівників
312
616
832
645
250
85
169
800
3199
117
178
300
40
64
290

Юристи

√√
√√
——
√√
√√
√√
——
√√
√√
√√
√√
√√
√√
——
√√

Бухгалтери /
Бізнес-освіта

√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√

1500
1700
600
232
100
613
147
608
470

√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√

√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
——
√√

300
750

——
√√

√√
√√

Інші 1
Е, СН
П, С, Е, А
ГС
Е
Е, П, С, ДУ
E, П, С, ДУ, ГС
Ст, ГС, ЕС
E, ДУ, A
E, Ст, ДУ, Ф, ГС
Е, ДУ, Ф
Е, А
Е

1.2. Типи аудиторської діяльності вищого органу
фінансового контролю
Попередній аудит має місце, коли вищий
орган фінансового контролю надає дозвіл або
рекомендації щодо державних видатків. Наприклад, орган може отримувати копії усіх платіжних доручень разом із супровідними документами, і перевіряти акуратність, правомірність та
регулярність всіх транзакцій. Орган також має
переконатися, що існують достатні бюджетні
асигнування для проведення транзакції.
Аудит постфактум – судовий, фінансовий та аудит ефективності:
• Судовий аудит передбачає вивчення
справи і винесення рішення стосовно

особистої відповідальності за використання публічних коштів.
• Фінансовий аудит дозволяє вищому
органу фінансового контролю доповідати про стан рахунків та надає
законодавчому органу підстави для
прийняття кадрових рішень або висловлення позиції.
• Аудит ефективності стосується широкого кола питань економічної ефективності та результативності видатків.

Судовий аудит

——

Е, ДУ, Ст
Е, П, СН, ДУ, Ст,
С, Ф, A
E, ДУ, Ст, ГС, Ф, A
Е, СН, АПК
Е, Ф
E, П, ГС, Ф

——

А, ГС
E, П, С, ДУ
Ф, Е
Е, ГС

Аудит
постфактум

Фінансовий аудит

Попередній
аудит
Аудит ефективності

Е, СН, П
Е, П, Ст,
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Типи аудиторської діяльності вищого органу фінансового контролю

Країна
Австрія
Бельгія
Великобританія
Греція
Данія
Естонія
Ірландія
Іспанія
Італія
Кіпр
Латвія
Литва
Люксембург
Мальта
Нідерланди
Німеччина
Польща
Португалія
Словаччина
Словенія
Угорщина
Фінляндія
Франція
Чеська Республіка
Швеція
Європейський
Суд Аудиторів

Попередній
аудит

——
√√
——
√√
——
——
——
——
√√
——
——
——
——
——
——
√√
——
√√
——
——
——
——
——
——

Судовий
аудит

——
——

Вищі органи фінансового контролю за
своїм визначенням мають сприяти належному врядуванню шляхом забезпечення відповідальності державних органів за управління
державними ресурсами. Незалежність вищих органів фінансового контролю сприяє
формуванню об’єктивної і достовірної інформації на основі достатніх і належних доказів.
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——
√√
——
√√
——
——
——
√√
√√
——
——
——
——
——
——
——
——
√√
——
——
——
——
√√
——
——
——

Аудит за фактом
Фінансовий
Аудит ефективаудит
ності

√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√

√√
√√
√√
——
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√

√√
√√

√√
——

жавних коштів та активів, виконанні функцій
державного управління;
• зміцнення ефективності та результативності цих органів у межах конституційного
устрою, які здійснюють загальний моніторинг
та коригувальні функції над урядом, і тих, хто
відповідає за управління заходами, що фінансуються за рахунок публічних коштів;
• створення стимулів для змін шляхом поширення знань, всебічного аналізу і обґрунтованих рекомендацій;
• сприяння демократії, верховенству
права і забезпеченню порядку, а також сприяння поліпшенню життя людей за рахунок досягнення очікуваної мети витрачання публічних
коштів;
• участь у виявленні і протидії шахрайству, у боротьбі з корупцією та захисті національних інтересів шляхом виявлення ризиків
для економіки і суспільства.
Вищі органи фінансового контролю можуть сприяти належному управлінню шляхом
підвищення прозорості, забезпечення підзвітності, а також сприяння ефективності, шляхом фінансового аудиту, нагляду та аудиту
ефективності. В цьому контексті значна увага
надається саме аудиту ефективності, який

охоплює широкий спектр операцій і дає можливість оцінити ефективність, результативність
та економіку операцій уряду або державних
установ. Дуже близька до цього оцінка програм (цільових програм), яка часто розуміється як розширення аудиту ефективності. Такий
аудит ефективності забезпечує звіти високої
якості, що можуть впливати на рішення уряду,
які будуть прийматися на основі вичерпної інформації.
Вищі органи фінансового контролю також можуть сприяти належному урядуванню
та відкритості державних органів, продовжуючи практику створення якісної і корисної інформації про державні органи і процеси, а
також щодо власне самих себе. Ці органи
можуть також оцінити відкритість держави, а
саме можливості громадян для отримання
відповідної інформації, для отримання послуг, для здійснення транзакцій, а також брати участь у прийнятті рішень. Принципи ОЕСР
щодо управління бюджетними коштами (2014
рік) передбачають, що бюджетні документи
повинні бути відкритими, прозорими і доступними, і що бюджетний процес повинен бути
відкритим та реалістичним.

У Пекінській декларації ІНТОСАІ 2013 року1 передбачено низку способів підтримки належного врядування:
• підвищення підзвітності та прозорості,
заохочення постійного вдосконалення і стійкої
впевненості у належному використанні дер1
INCOSAI. Beijing Declaration on promotion of good governance
by supreme audit institutions. 2013. http://www.intosai.org/fileadmin/
downloads/downloads/5_events/congresses/EN_Beijing_Declaration_plus_
Annexes.pdf.
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Принципи ОЕСР щодо бюджетного управління1
1. Управління бюджетом повинне здійснюватися у чітких, надійних і передбачуваних рам-

ках.
2. Бюджети повинні бути тісно пов’язані з середньостроковими стратегічними пріоритетами уряду.
3. Структура бюджету капітальних видатків повинна бути розроблена для задоволення
національних потреб розвитку в економічно ефективний і послідовний спосіб.
4. Бюджетні документи і дані повинні бути відкритими, прозорими і доступними.
5. Дискусія щодо варіантів бюджетної політики має бути відкрита, доступна для участі і
реалістична.
6. Бюджети повинні представити цілісну, точну і надійну ситуацію у державних фінансах.
7. Виконання бюджету повинне активно плануватися, управлятися і контролюватися.
8. Ефективність, оцінка та співвідношення «ціна-якість» має бути невід’ємною частиною
бюджетного процесу.
9. Довгострокова стійкість та інші фіскальні ризики повинні бути ідентифіковані, оцінені і
управлятися розумно.
10. Цілісність і якість бюджетних прогнозів, фіскальних планів і виконання бюджету слід заохочувати через строгий контроль якості, включаючи незалежний аудит.
1
OECD. Recommendation of the Council on budgetary governance. 18 February 2015. http://www.oecd.org/gov/budgeting/Recommendationof-the-Council-on-Budgetary-Governance.pdf.

1.3. Розгляд звітів національним парламентом
Законодавчі органи держав-членів ЄС мають різну практику розгляду звітів вищих органів
фінансового контролю, – як це відображено в нищенаведеній таблиці.

Країна
Австрія
Бельгія
Великобританія
Греція
Данія
Естонія
Ірландія
Іспанія
Італія
Кіпр
Латвія
Литва
Люксембург
Мальта
Нідерланди
Німеччина
Польща
Португалія
Словаччина
Словенія
Угорщина
Фінляндія
Франція
Чеська Республіка
Швеція
Європейський
Суд Аудиторів

Комітети

√√
√√
√√
——
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
——
——
√√
——
√√
——
√√
——

Парламент або
палата парламенту

——
√√

В Естонії усі звіти надсилаються до комітету бюджетного контролю. У Фінляндії орган
доповідає парламенту про свою діяльність.
Цей звіт є предметом розгляду, водночас аудиторські звіти надсилаються лише для інформування. У Нідерландах звіти обговорюються у
сесійній залі нижньої палати парламенту та в
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Інші установи

√√
——
——
√√
——
——
——
——
——
√√
√√
——
√√
——
√√
√√
√√
√√
——
√√
√√
——
——
√√

——
——
——
——
——
——
——
——
——
√√
√√
√√
——
——
——
√√
√√
——
——
——
——
√√
——
√√

——
√√

√√
√√

Регіональний
або місцевий
рівень

√√
√√
——
——
——
——
——
√√
√√
——
——
——
——
——
——
——
√√
——
——
——
——
——
——
——
——
——

спеціальному комітеті з питань публічних рахунків. В Угорщині все більша частка звітів обговорюється на засіданнях парламентських
комітетів.
Деякі парламенти утворили спеціальні
комітети для розгляду звітів, а в інших звіт може
розглядатися декількома комітетами. Напри11

клад, у Німеччині рекомендації розглядаються
комітетами з питань бюджету, з питань публічних рахунків та, у разі необхідності, іншими комітетами.
Взаємодія з комітетами парламенту також має свої відмінності. В Ірландії, наприклад, Офіс ревізора та генерального аудитора має відповідального посадовця, що
прикріплений (відряджений) до комітету з питань публічних рахунків, і допомагає погодити
зміст звітів.
Звіти створюють основу для постановки
запитань чиновникам, відповідальним за ви-

трачання публічних коштів. У Великобританії та
Ірландії, на відміну від інших країн, глава органу, що проходить аудит, викликається для
свідчення перед спеціальним комітетом. На
Мальті у засіданнях комітету з публічних рахунків беруть участь представників вищого органу фінансового контролю та представник органу, що проходить аудит. У Австрії комітет з
публічних рахунків має право викликати посадових осіб на засідання. Водночас у країнах,
де вищий орган фінансового контролю має
функції судового органу, підзвітними є міністри, а не державні службовці.

1.4. Роль вищих органів фінансового контролю у
забезпеченні прозорості та підзвітності
Бюджетна відкритість, прозорість та інклюзивність
Вищий орган фінансового контролю
може використовувати наступні інструменти
забезпечення бюджетної відкритості, прозорості та інклюзивності:
• публікація результатів основних висновків аудиту та інших технічних оцінок у форматі та стилі, доступному
для громадян, у тому числі шляхом
зрозумілих публікацій і он-лайн ЗМІ;
• запрошення безпосередньо громадян, НУО та організацій громадянського суспільства для збору фактів
для підтвердження аудиту або оцінки
ефективності програми;
• надання звіту до парламенту або
ключового комітету парламенту, щоб
забезпечити двосторонній зв’язок з
представниками влади щодо результатів аудиту і його наслідків для державної політики;
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• сприяння бюджетній прозорості у ви-

конавчій владі.
Кращі практики ОЕСР у сфері прозорості бюджету можуть забезпечити чітке і практичне керівництво в цьому контексті та створити
основу для проведення якісної оцінки з боку
вищого органу фінансового контролю.

Повнота бюджетної інформації та обліку
Інформація щодо сфери повноважень вищих органів фінансового контролю в ЄС
і його держава-членах
Країна

Австрія
Бельгія
Великобританія
Греція
Данія
Естонія
Ірландія
Іспанія
Італія
Кіпр
Латвія
Литва
Люксембург
Мальта
Нідерланди
Німеччина
Польща
Португалія
Словаччина
Словенія
Угорщина
Фінляндія
Франція
Чеська
Республіка
Швеція
Європейський Суд
Аудиторів

Центральні органи
влади

Регіональна влада

Місцева
влада

√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√

√√
√√
——
——
——
√√
——
√√
√√
——
——
——
——
——
——
——
√√
√√
√√
——
——
——
——
——

√√
√√
——
√√
√√
√√
——
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
——
——
√√
√√
√√
√√
√√
——
——
——

√√
√√

——
√√

——
√√

З метою забезпечення повноти бюджетної інформації та обліку вищий орган фінансового контролю може:
• оцінити, чи забезпечує бюджетний
документ всеосяжний, точний і надійний звіт про становище державних
фінансів, включаючи оцінку позабюджетних фондів та перерахування і
оцінку фіскальних ризиків;

Державні
підприємства

Публічні
установи

Муніципалітети

√√
√√
——
√√
√√
√√
——
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√

√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√

√√
——
——
√√
——
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
——
——
——
——
√√
√√
√√
√√
√√
——
——
——

√√
√√

√√
√√

——
√√

Інші
одержувачі

√√
——
——
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√

• перевіряти, чи відповідає бюджетна

інформація заявленим стандартам
бухгалтерського обліку;
• оцінити, наскільки існуюча система
державного обліку придатна для інформування громадян, парламенту
і ключових зацікавлених сторін щодо
справжнього стану державних фінансів.
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Приклад: Створення системи моніторингу прозорості муніципалітетів Австрійським судом аудиту (АСА)1
Починаючи з 1929 року австрійський суд аудиту (АСА) отримав право проводити аудит
муніципалітетів, що налічують більше 20 тисяч жителів. Проте останніми роками, муніципалітети в Австрії поступово отримують більші бюджети для надання послуг у таких сферах як соціальна політика, освіта та охорона здоров’я, що призвело до збільшення фінансової та економічної значимості муніципалітетів. У зв’язку з цим починаючи з 1 січня 2011 року АСА отримала
право проводити аудит муніципалітетів з чисельністю від 10 тисяч жителів. Розширення мандату
спонукало АСА розробити новий інструмент для моніторингу фінансового стану австрійських
муніципалітетів, для постійної і всебічної оцінки їх фінансового становища, – «Муніципальний
моніторинг». Він підтримує профіль для кожного з 2356 суб’єктів, до яких він застосовується, в
його основу покладено модель, засновану на індикаторах оцінки, що структуровані за темами (напрямами). Муніципалітети оцінюються за їхнім значенням для аудиту діяльності АСА і
ранжуються відповідно до їх значимості для аудиту.
1
EUROSAI innovations. Vol. II: Sharing good practices among Supreme Audit Institutions. March 2014. http://www.eurosai.org/handle404?exporturi=/
export/sites/eurosai/.content/documents/strategic-plan/goal-team-1/Innovations-volume-II_Web.pdf.

2. Система контролю публічних
фінансів та незалежний
внутрішній контроль і аудит
2.1. Публічний внутрішній фінансовий контроль (ПВФК):
контекст та принципи
У попередньому розділі було висвітлено,
як здійснюється зовнішній нагляд відповідними
установами.
Водночас системи Державного внутрішнього фінансового контролю (ДВФК) мають
на меті забезпечити адекватні і прозорі методи та організацію, щоб гарантувати розумну
впевненість в тому, що державні кошти використовуються для цілей, визначених уповноваженими бюджетними органами (тобто урядами і парламентами)1.
Крім того, система внутрішнього контролю є ефективним інструментом у боротьбі з
корупцією та шахрайством.
ДВФК є всеосяжною концепцією модернізації систем внутрішнього контролю. Зовнішній аудит стосується функції вищого органу
фінансового контролю, що підзвітний парламенту. ДВФК та зовнішній аудит стосуються
усього державного бюджету, зокрема доходів
та витрат центрального уряду, включно із зарубіжними фондами.
Концепція ДВФК заснована на трьох
компонентах:
1) управлінська звітність реалізується за
допомогою, зокрема, ефективного фінансового менеджменту та контролю (ФМК) системи,
2) децентралізований і функціонально
незалежний внутрішній аудит (ВА),
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1
Детальніше див.: European Commision. Welcome to the world of
PIFC. Public Internal Financial Control. 2006. http://ec.europa.eu/budget/
library/biblio/documents/control/brochure_pifc_en.pdf.

3) централізована гармонізація системи ФУК та ВА.
Як правило, більш традиційні системи
публічного внутрішнього контролю на основі
системи централізованого управління ex ante
і ex post зосереджуються на скаргах третіх
осіб, на сумнівних угодах, на порушенні бюджетних правил і покаранні помилок.
У порівнянні з сучасними системами
публічного внутрішнього контролю, традиційній системі з її акцентом на законності та
регулярності не вистачає критеріїв економії,
ефективності та результативності управління
та контролю державних коштів. Сучасний внутрішній контроль орієнтований на прозорість,
– як з точки зору чіткого розподілу відповідальності, так і з погляду узгодженої методології та
стандартів.
ДВФК охоплює міжнародні стандарти та
найкращі практики ЄС і покликана забезпечити оптимальний підхід для реформування
традиційних національних систем контролю.
Центральне місце в ДВФК належить поняттю управлінської звітності та функціонально
незалежного децентралізованого внутрішнього аудиту.
ДВФК не зосереджені на методах бюджетування та бухгалтерського обліку (хоча
внутрішній контроль може також рекомендувати поліпшення в цих системах), а також не
включає інспекційних завдань, таких як розслідування і покарання окремих випадків шах15

райства або серйозних порушень. Публічний
внутрішній контроль має превентивний характер і спрямований на забезпечення функціонування адекватних систем в установах, щоб
якнайбільше перешкодити виникненню корупції та шахрайства. Водночас система та
здійснення публічного внутрішнього контролю
підлягає зовнішній оцінці вищим органом фінансового контролю.
Основні міжнародні стандарти для державного внутрішнього фінансового контролю
є Керівні принципи для внутрішнього контролю

в державному секторі INTOSAІ2, а в ЄС – документ «Внутрішній аудит у Європі»3. Основним
міжнародним стандартом для публічного зовнішнього аудиту є Лімська декларація 1977
року4.
2
International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI).
Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector, 2004. http://
www.issai.org/media/13329/intosai_gov_9100_e.pdf.
3
European Confederation of Institutes of Internal Auditing
(ECIIA). Position Paper: Internal Auditing in Europe. February 2005. http://
portalcodgdh.min-saude.pt/images/9/9a/Prise_de_position_eciia.pdf.
4
International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI).
The Lima Declaration http://www.issai.org/media/12901/issai_1_e.pdf.

2.2. Основні складові ДВФК
ДВФК зазвичай поділяють на три складові:
а) управлінська підзвітність (система фінансового управління та контролю); б) функціонально незалежний внутрішній аудит (ВА); в)
центральний відділ гармонізації (ЦВГ) для розробки методологій і стандартів (стосується
перших двох складових).
А) Управлінська підзвітність – фінансовий менеджмент і контроль
Менеджери всіх рівнів з підрозділів з питань доходів та видатків повинні нести відповідальність за діяльність, яку вони здійснюють, –
не тільки в оперативній політиці, а й у політиці
фінансового менеджменту та контролю. Перший рівень контролю повинен бути на рівні менеджера. Це означає, що кожен державний
керівник несе відповідальність за встановлення і підтримання системи контролю, системи
адекватного фінансового управління та виконувати завдання планування, програмування,
бюджетування, бухгалтерського обліку, контролю, звітності, архівування та моніторингу.
Оцінка ризику є об’єктивним інструментом, що використовується як частина системи
управління з метою допомогти ідентифікувати
ризики або зони ризику. Ризики повинні бути
оцінені і управлятися відповідно до організаційної політики. Оцінка ризику, таким чином,
здійснюється менеджментом, а не внутрішніми аудиторами.
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Б) Функціонально незалежний внутрішній аудит
Відділи бюджету та витрат повинні включати функціонально незалежних внутрішніх
аудиторів у цілях підтримки управління шляхом
надання об’єктивних оцінок системі внутрішнього контролю на місці. Аудитори звітують
безпосередньо топ-менеджеру в ієрархічному сенсі, але не залежать від думки керівника
про те, як вони повинні перевіряти. Це підтримується тим фактом, що внутрішній аудитор
не є частиною фінансової служби певного
департаменту, а безпосередньо підпорядковується найвищому рівню управління в установі. Роль аудитора полягає в оцінці адекватності
систем внутрішнього контролю, які були введені в дію керівництвом, щоб виділити слабкі
місця та надати рекомендації щодо покращень ситуації, де це необхідно. Ця роль формально має бути описана і пояснена в Статуті
внутрішнього аудиту, – документі, який підписують менеджери і аудитори. Аудит роботи
регулюється за допомогою набору правил і
етики, які випливають з професійних навичок
і стандартів аудиту, а не від вказівок керівництва. Цей набір правил і етики, як правило,
міститься в документі під назвою «Кодекс етики для внутрішнього аудитора» і підписаний
аудиторами при їх сертифікації в якості «публічного внутрішнього аудитора».

Аудитор відрізняється від традиційного
експерта з питань інспектування і ревізії. Аудитор розглядає адекватність існуючих систем
з погляду їх ефективності, економії та результативності, з метою виділення будь-яких потенційних недоліків, які можуть поставити під
загрозу виконання цілей організації. Аудитор
потім робить рекомендації менеджеру де
та яким чином поліпшити систему. Аудитори
не повинні втручатися в управлінські питання,
за які вони не можуть нести відповідальність.
Аудитор оцінює і рекомендує, однак, саме
менеджер вирішує, чи слідувати пропозиціям
аудитора. Таким чином, менеджер несе відповідальність. Аудитор не карає і не накладає
санкції; це питання належить до компетенції
менеджера – у випадках наявності людських
або системних помилок, або судових органів
у разі серйозних порушень та/або шахрайства.

В) Центральний відділ гармонізації як
двигун змін
Важливо мати центральну структуру, що
зазвичай має назву Центральний відділ гармонізації (ЦВГ), яка наділена повноваженнями
управляти розвитком ДВФК. ЦВГ відповідає за
розробку і просування методології внутрішнього контролю та аудиту на основі прийнятих
на міжнародному рівні стандартів і кращої
практики, а також за координацію реалізації
нового законодавства з управлінської звітності
(систем фінансового менеджменту та контролю) і результатів внутрішнього аудиту. ЦВГ
найкраще утворити в міністерстві фінансів.

Cистема
Державного внутрішнього
фінансового контролю
(ДВФК)

Фінансовий
менеджмент та контроль
(ФМК)

Децентралізований і
функціонально
незалежний
внутрішній аудит (ВА)

Централізована
гармонізація системи
ФМК та ВА
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2.3. Взаємодія між вищими органами фінансового
контролю та ДВФК
Міністерство фінансів, як головний орган уряду у сфері управління фінансами, повинно – через ЦВГ – виступати в якості центру
зв’язку між зовнішнім аудитом (вищим органом фінансового контролю) та системою
ДВФК.
Тісна співпраця і прагнення до конструктивного діалогу між зовнішнім аудитом і міністерством фінансів як ключовим актором
системи ДВФК необхідні для того, щоб прийти
до повної та ефективної системи управління

і контролю ресурсів державного бюджету. З
метою досягнення та підтримки такої співпраці та діалогу, зазвичай пропонується, щоб
контакти між вищим органом фінансового
контролю та міністерством здійснювались
через консультативні робочі групи високого
рівня, які будуть регулярно обговорювати проблеми державного фінансового управління і
внутрішнього контролю, по мірі їх виникнення, і
розробляти відповідні рішення.

2.4. Ключові компоненти системи
контролю в державному секторі
Для створення надійної платформи для
ефективної системи фінансового контролю
необхідно забезпечити ряд ключових компонентів:
• усвідомлення питання і відповідальність керівництва за його реалізацію;
• сильна центральна установа/організація (переважно міністерство фінансів), відповідальна за спрямування
та координацію державних фінансів;
• встановлені на центральному рівні
стандарти (зазвичай цією ж установою/міністерством – мінфіном) для
бухгалтерського обліку, фінансової
звітності та звітування та контролю,
включаючи внутрішній аудит;
• чіткі процедури та прозорий розподіл відповідальності та підзвітності, – як
щодо внутрішнього, так і зовнішнього
виду контролю;
• оцінка ризику на основі відповідних
систем і процедур управління (превентивного, виявлення недоліків, спрямування), таких як державні закупівлі,
протидія корупції та шахрайству, програмування і відбір проектів і т.д.;
• чіткі та прозорі правила для фінансових звітів та звітів про діяльність уряду та
інших суб’єктів державного сектора;
• ефективна функція внутрішнього аудиту;
18

фінансового

• сильний і стабільний зовнішній контр-

оль (парламенту і вищих органів фінансового контролю) та міцні професійні відносини між внутрішнім і
зовнішнім аудитом.
Успіх у створенні такої системи залежить
також від якості персоналу (кваліфікації, найму і навчання), ІТ-систем та технічного обладнання тощо.

3. Acquis Європейського Союзу
у сфері фінансового контролю

Глава 32 acquis ЄС, що застосовується
під час переговорів про вступ країн-кандидатів до ЄС, складається з трьох елементів: 1)
державного внутрішнього фінансового контролю (ДВФК), 2) зовнішнього аудиту, 3) захисту
фінансових інтересів ЄС та боротьби з шахрайством.
Щодо перших двох елементів, які не покриваються правом ЄС, держави-члени завжди були вільними у виборі своїх власних
механізмів управління національними бюджетними коштами. Управління та контроль
фондів ЄС є предметом регулювання конкретних актів законодавства ЄС, які мають
бути реалізовані в країнах-кандидатах.

У рамках переговорів про вступ до ЄС
10 країн, що почалися на початку 2000-х років,
ДВФК і зовнішній аудит розглядалися як «м’яке»
acquis, – питання, в яких відсутнє спеціальне законодавство ЄС. Європейські інституції
(Рада, Парламент, Рахункова палата і Комісія)
домовилися, що в даному розділі країни-кандидати повинні реформувати свою систему
публічного внутрішнього контролю та системи
зовнішнього аудиту таким чином, щоб дотримуватися і виконувати міжнародні стандарти
та кращі практики ЄС.

Acquis ЄС у сфері фінансового контролю та Європейська політика
сусідства
Зобов’язання по главі 32 не застосовуються до країн, що охоплюються Європейською політикою сусідства (ЄПС), включаючи Україну. Однак, оскільки принципи, що використовуються
в ДВФК і зовнішньому аудиті належать до питань зі сфери реформи публічної адміністрації та
інституційного розвитку, вони можуть принести користь будь-якій країні, яка має інтерес у розвитку своїх систем внутрішнього контролю. З цієї причини Європейський Союз ввів принципи
ДВФК і зовнішнього аудиту в інструменти співпраці в рамках ЄПС, а також в Угоди про асоціацію1.

1

Див. наступний розділ цієї публікації
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Під час переговорів про вступ країнакандидат повинна погодитися прийняти модель ДВФК і впровадити міжнародні стандарти у цій сфері. Це стає частиною відповідних
зобов’язань у контексті інтеграції держави з
ЄС.
Що стосується управління і контролю
фондів ЄС у третіх країнах, то з цих питань існує «жорстке» acquis, – законодавчі акти ЄС.
У цілому термін Система внутрішнього
контролю (СВК) означає встановлені керівництвом інституції всі форми контролю, здійснюваного на рівні державного органу, у тому
числі щодо внутрішнього аудиту. Вона включає в себе процедури, методи та обов’язки,
які спрямовані на забезпечення відповідності
законодавству в цій сфері, принципу прозорості, економії, ефективності та результативності інституції.
Підготовка до вступу в ЄС з питань бюджетування і фінансового контролю в країнах-кандидатах розпочинається задовго до

початку отримання передвступної допомоги
ЄС. У країнах Центральної та Східної Європи це відбулося на початку 1990-х років, після
початку процесу реформ. Протягом останнього десятиліття країни з централізованою
системою держави, в яких була відсутня відповідна система внутрішнього контролю або
роль внутрішнього контролю в управлінні була
дуже обмеженою, чітко працювали над впровадженням нових підходів та інституцій, а також методологій, аналогічних тим, які діяли в
рамках ЄС.
Основна ідея полягала в тому, щоб створити такі системи, в яких менеджери зможуть
відслідковувати помилки і порушення в адмініструванні державних коштів і зменшити ризик
корупції, що є гарантією, що органи державного управління правильно виконують свої завдання і використовують державні ресурси, у
тому числі фонди ЄС, в корисний, результативний та ефективний спосіб.

Витяги з опитувальника Європейської Комісії для Уряду Сербії в рамках підготовки висновку щодо заяви про вступ Сербії до ЄС1
Глава 32 acquis ЄС: Фінансовий контроль – публічний внутрішній фінансовий контроль: основні критерії для скринінгу
Загальне
1. Яке міністерство (і який підрозділ в міністерстві) несе відповідальність за розробку, гармонізацію, координацію та перевірку таких елементів ДВФК у вашій країні? Що є правовою
основою цієї відповідальності? Будь ласка, надайте перекладену копію.
а) Фінансове управління і системи контролю (що охоплюється управлінської звітністю,
бухгалтерським обліком, ex-ante фінансовим контролем, ex-post фінансовим контролем, інспекціями).
б) Внутрішній аудит (включаючи фінансовий аудит, систему, показники продуктивності та
ІТ-аудит).
2. Чи міністерство або організація має відповідний документ щодо політики або стратегію, що описують нинішню ситуацію державного внутрішнього фінансового контролю у вашій
країні та аналізують адекватності цієї системи? Чи містить цей документ рекомендації для подальшого розвитку ДВФК? Чи цей документ був схвалений Міністерством фінансів і урядом?
1
Questionnaire. Information requested by the European Commission to the Government of Serbia for the preparation of the Opinion on the
application of Serbia for membership of the European Union. November 2010. http://www.esiweb.org/pdf/serbia%20-%20379%20pages%20questionnaire%20
from%20the%20Commission.pdf.
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Чи цей документ став загальною політикою на практиці, що проводиться урядом? Будь ласка,
надайте копію однією з офіційних мов ЄС.
3. Чи ДВФК у вашій країні забезпечує управління і аудит доходів (податкових і митних органів), витрат (зобов’язань, тендерів і процедур укладання контрактів, виплат і відновлення неналежно здійснених видатків), активів та зобов’язань? Чи покриває ДВФК всі частини національних
(і нижче) бюджетів, а якщо ні, які частини виключені і охоплюються контролем інших інституцій?
4. Як ДВФК (контроль і аудит), організований в органах нижче центрального рівня та на регіональному/місцевому рівні – в частині, в якій вони отримують фінансування з національного
бюджету? Як щодо їхніх власних коштів?
5. Чи може бути надано огляд будь-яких слабких місць у сферах, зазначених в питанні 3,
визначених міністерством або іншими суб’єктами (наприклад, вищим контрольним органом,
казначейством чи парламентом), які потребують подальшого розгляду для поліпшення в майбутньому?
6. Який рівень заробітної плати персоналу в системі державного контролю та аудиту, в
тому числі в порівнянні із заробітною платою у приватному секторі? Чи існують інші елементи,
що стосуються доходів, які не надходять з державного бюджету, як для співробітників системи
контролю/аудиту або для організацій? Чи складно при діючій зарплаті знайти і утримати придатних співробітників для виконання цих функцій?
Законодавство
7. Будь ласка, надайте наступні документи однією з офіційних мов ЄС, якщо такі є:
а) рамковий закон для ДВФК, закони про бюджет, про казначейство, про здійснення інспекцій;
б) спеціальні закони щодо менеджменту фінансового контролю та внутрішнього аудиту
(імплементуючі акти);
в) інші правила, такі як посібники, настанови, статути, кодекс етики тощо.
Системи фінансового менеджменту і контролю
8. Чи буде розвиватися система центрального казначейства? Якою мірою функції управління казначейства мають вплив на виконання певних завдань традиційних перевірок під час
попереднього контролю або роблять такі перевірки зайвими? Як функції управління казначейства інтегруються в діяльність попереднього контролю міністерства фінансів та галузевих міністерств?
9. Надайте опис загальної системи, ролей та обов’язків фінансових служб у галузевих
міністерствах та/або відповідно до структури бюджету (описати функції авторизуючого директора, бухгалтера, систему подвійного підпису для зобов’язань і виплат, ex-post контролю, інспектора та ex-post фінансового контролера). Чи реалізована концепція записів аудиту?
10. Опишіть планування і характер попереднього контролю (обсяг і зміст, 100% перевірок
або відбір на основі оцінки ризиків, і т.д.). Статистичні методи, що використовуються в таких
відборах, зокрема такий як техніка вибірки валютної одиниці? Чи розроблені оцінка ризиків і
методи управління ризиками?
Системи внутрішнього аудиту
11. Чи впроваджена функція внутрішнього аудиту в державному секторі вашої країни
(будь ласка, зверніться до Глосарію для точного визначення поняття внутрішнього аудиту). Опишіть функціонал незалежності функції внутрішнього аудиту в розрізі таких критеріїв: стан незалежності від управління (менеджменту), призначення, просування та пониження в посаді,
свобода встановлення щорічних планів і стратегічного аудиту та спеціального планування, сво21

бода звітувати перед найвищим рівнем ієрархії і в разі конфлікту перед іншими відповідними організаціями. Чи створені підрозділи внутрішнього аудиту в галузевих міністерствах? Вони
спільно виконують завдання з інспекторами чи існує чіткий поділ між цими двома функціями?
12. Які види перевірок здійснюються міністерством фінансів і підрозділами внутрішнього
аудиту, створених у галузевих міністерствах та інших суб’єктів (наприклад, регулярність і законність перевірок, системний аудит, продуктивність та ІТ-аудит)?
13. Які процедури були введені для забезпечення адекватної звітності аудиту (суперечливі
процедури для об’єктів перевірки) і для адекватного опрацювання результатів аудиту? Хто забезпечує зворотній зв’язок щодо розгляду висновків аудиту в системах менеджменту фінансового контролю?
Централізована гармонізація менеджменту фінансового контролю та аудиту
14. Можете надати опис завдань, які має міністерство фінансів щодо централізованого
забезпечення керівництва впровадження методології відносно всього попереднього фінансового контролю та внутрішнього аудиту діяльності в усіх міністерствах та інших державних органів? Як Міністерство забезпечує дотримання відповідних керівних принципів? Чи здійснюється з
цією метою перевірка відповідності та змістовна перевірка?
15. Які дії здійснюються для підготовки контролерів та аудиторів? Хто за це відповідає?
Чи є відповідна школа публічних фінансів для цих функцій? Чи налагоджені контакти з органом зовнішнього аудиту академічними установами? Чи існують тренінги для сертифікованих
внутрішніх аудиторів? Чи проходять співробітники підготовку, щоб стати тренерами?
16. Чи були прийняті правила для забезпечення мінімальних знань і досвіду, які необхідні,
щоб співробітники могли стати фінансовими контролерами і внутрішніми аудиторами (екзаменаційна комісія або інше)?
17. Який досвід зараз передається уряду в цій сфері, за допомогою яких програм (консультантів, Sigma, інші)?
18. Опис кадрового потенціалу в організації, що займається розвитком менеджменту фінансового контролю і гармонізацією внутрішнього аудиту?
…
21. Детальний опис процедур належного співробітництва між Вищим органом аудиту
та організацією(-ями), відповідальною за державний внутрішній фінансовий контроль, наприклад, щодо уникнення дублювання завдань аудиту в той самий час і в тій самій місцевості,
щодо інформування один одного про визначені слабкі місця контролю/аудиту в державних
витратах/доходах, щодо взаємного інформування про результати аудиту, щодо навчання або
щодо будь-якого іншого виду регулярної співпраці?
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4. Зобов’язання України за
Угодою про асоціацію та
Порядком денним асоціації

Положення щодо контролю за сферою управління публічними фінансами міститься у
двох частинах Угоди про асоціацію – в главі 3 Розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» (ст. 346-348) та в розділі VІ «Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із
шахрайством» (ст. 453-459).

4.1. Управління публічними фінансами, зовнішній аудит
та внутрішній контроль
Відповідно до Угоди про асоціацію співпраця Сторін у сфері управління державними фінансами повинна спрямовуватися на
забезпечення розвитку бюджетної політики і
надійної системи внутрішнього фінансового
контролю та зовнішнього аудиту фінансових
надходжень і видатків, що базуються на міжнародних стандартах, а також відповідають
основоположним принципам підзвітності,

прозорості, економності, ефективності та результативності.
З цією метою Україна та ЄС здійснюватимуть різноманітні заходи для розвитку системи середньострокового бюджетного прогнозування та планування, удосконалення
програмно-цільових підходів у бюджетному
процесі й аналізу ефективності та результативності виконання бюджетних програм,
а також покращення обміну досвідом та інформацією з питань планування і виконання
бюджету та стану державного боргу.
Також Україна та ЄС працюватимуть над
розвитком системи державного внутрішнього
фінансового контролю шляхом гармонізації з
міжнародно-визнаними стандартами (зокрема такими, як IIA, IFAC, INTOSAI) та методологіями, а також найкращою практикою ЄС
щодо внутрішнього контролю та внутрішнього
аудиту в державних органах, а також з метою
удосконалення методів, спрямованих на боротьбу та попередження шахрайства і корупції у бюджетній сфері.
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Витяги з Угоди про асоціацію Україна – ЄС
Глава 3. Управління державними фінансами: бюджетна політика,
внутрішній контроль і зовнішній аудит
Стаття 346
Співробітництво в галузі управління державними фінансами спрямовується на забезпечення розвитку бюджетної політики і надійних систем внутрішнього контролю та зовнішнього
аудиту, що базуються на міжнародних стандартах, а також відповідають основоположним
принципам підзвітності, прозорості, економності, ефективності та результативності.
Стаття 347
Сторони обмінюються інформацією, досвідом, найкращою практикою та здійснюють
інші заходи, зокрема, щодо такого:
1. У галузі бюджетної політики:
a) розвитку системи середньострокового бюджетного прогнозування/планування;
b) удосконалення програмно-цільових підходів у бюджетному процесі й аналізу ефективності та результативності виконання бюджетних програм;
c) покращення обміну досвідом та інформацією з питань планування і виконання бюджету та стану державного боргу.
2. У галузі зовнішнього аудиту:
– імплементації стандартів та методик Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI), а також обміну найкращими практиками ЄС у галузі зовнішнього
контролю та аудиту державних фінансів з особливим акцентом на незалежності відповідних
органів Сторін;
3. У галузі державного внутрішнього фінансового контролю:
– подальшого розвитку системи державного внутрішнього фінансового контролю шляхом гармонізації з міжнародно визнаними стандартами (Інститут внутрішніх аудиторів (IIA),
Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC), INTOSAI) та методологіями, а також найкращою
практикою ЄС щодо внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в державних органах;
4. У сфері боротьби із шахрайством:
– удосконалення методів, спрямованих на припинення шахрайства і корупції та запобігання цим явищам у сферах, що охоплюються Главою 3 Розділу V («Економічне та галузеве
співробітництво»), зокрема співробітництво між відповідними адміністративними органами.
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4.2. Фінансове співробітництво: захист фінансових
інтересів ЄС та боротьба з шахрайством
Окрему частину Угоди про асоціацію,
зокрема її розділ VI, складають положення
щодо фінансового співробітництва та боротьби з шахрайством. Відповідно до цієї частини
ЄС в рамках своїх відповідних фінансових інструментів зобов’язується надавати допомогу
Україні для досягнення цілей Угоди про асоціацію.
Водночас надання такої допомоги повинне здійснюватися у відповідності з принципами раціонального та розважливого
фінансового управління, а також повинне передбачати ефективне здійснення визначених
заходів щодо попередження та боротьби із
шахрайством, корупцією тощо.

Для цього Україна буде зобов’язана належно запровадити у своєї законодавство відповідні положення acquis ЄС, що визначені у
Додатках XLIV та XLIIІ до Угоди, які поширюють
дію законодавства ЄС щодо фінансового
контролю на угоди та фінансові документи з
ЄС, зокрема щодо:
• відповідальності, у т.ч. кримінальної,
за порушення законодавства щодо
отримання і використання допомоги
ЄС;
• відповідальності за корупцію у цій
сфері;
• відмивання грошей тощо.

Витяги з Угоди про асоціацію Україна – ЄС
Стаття 459
1. Сторони здійснюють допомогу
згідно з принципами належного фінансового управління та співробітничають
у сфері захисту фінансових інтересів
України та ЄС, як це визначено в Додатку XLIIІ до цієї Угоди. Сторони вживають
ефективних заходів з метою попередження та боротьби із шахрайством,
корупцією та іншою нелегальною діяльністю, inter alia шляхом взаємної
адміністративної допомоги та спільної
правової підтримки у сферах, охоплених цією Угодою.
2. Із цією метою Україна також поступово приводить національне законодавство у відповідність до положень, викладених у Додатку XLIV до цієї Угоди.
3. Додаток XLIIІ до цієї Угоди поширюється на будь-яку подальшу угоду чи фінансовий документ, що укладається між Сторонами, а також будь-який інший фінансовий документ ЄС, з яким Україна може бути пов’язана,
без шкоди для будь-яких інших додаткових положень, які охоплюють аудит, перевірки на місцях, інспекції, контроль та заходи протидії шахрайству, inter alia такі, що здійснюються Європейським офісом протидії шахрайству (OLAF) та Європейським судом аудиторів (ЄСА).
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4.3. Порядок денний асоціації Україна – ЄС
Чинна редакція Порядку денного асоціації між Україною та ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію була
схвалена Рекомендацією Ради Асоціації між
Україною та ЄС у березні 2015 року
Положення щодо державного фінансового внутрішнього контролю та зовнішнього

аудиту і контролю містяться в третьому розділі
документу, що має назву «Операційна частина». Варто відзначити, що зміст співробітництва не зазнав суттєвих змін у порівнянні з редакцією Порядку денного асоціації, що була
схвалена Україною і ЄС у 2009 року.

Порядок денний асоціації Україна – ЄС, березень 2015 року
7.1. Державний фінансовий внутрішній контроль та зовнішній аудит і
контроль.
Сторони співпрацюватимуть з метою забезпечення розвитку державного фінансового
внутрішнього контролю та зовнішнього аудиту шляхом:
• забезпечення подальшого покращення системи внутрішнього контролю, включаючи
функціонально незалежний внутрішній аудит в органах державної влади, шляхом гармонізації з загальновизнаними міжнародними стандартами і методологіями та практикою і передовим досвідом ЄС;
• забезпечення імплементації вищою аудиторською установою (Рахунковою Палатою)
міжнародно визнаних стандартів зовнішнього аудиту (Міжнародної організації вищих
аудиторських установ);
• забезпечення ефективного співробітництва з відповідними інституціями та органами
ЄС у випадках здійснення негайних перевірок та інспекцій, пов’язаних з управлінням
та контролем за фондами ЄС, з метою їх здійснення згідно з відповідними правилами
та процедурами.
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5. Як парламентарі та
громадськість можуть
використовувати звіти Рахункової
палати для контролю за урядом у
державних витратах?
Вищі органи фінансового контролю
(ВОФК) відіграють важливу роль у забезпеченні підзвітності уряду в управлінні державними
фінансами та прозорості державних операцій. Вони є партнерами законодавчої влади в
цьому аспекті, а члени парламенту є основною цільовою аудиторією звітів, що мають
допомогти поліпшити фінансовий контроль
і ефективність, і в кінцевому рахунку продуктивність державного сектора.
Засоби масової інформації, організації громадянського суспільства та громадяни
можуть використовувати аудиторські звіти як
джерела об’єктивної інформації про діяльність уряду з метою просування змін та удосконалення систем і процедур у сфері державних фінансів.
Підготовка аудиторського звіту є частиною більш широкого процесу. Звіти слід розглядати не як самоціль, а скоріше як засіб забезпечення прозорості та підзвітності уряду.
Якщо звіт не є доступний для тих, хто приймає
рішення або впливає на них, не варто очікувати реформ. Наявність звітів у потрібний час
і подання інформації в правильному напрямку може посилити вплив аудиторських звітів.
ВОФК повинні постійно працювати над тим, як
вони можуть зробити свої звіти більш чіткими,
більш доступними і більш актуальними для
всіх зацікавлених сторін.
Шляхом підготовки рекомендацій звіти
повинні впливати на те, як здійснюються державні операції (заходи) і як створюються і надаються послуги громадянам. Оцінка виконання
рекомендацій є основним інструментом забезпечення впливовості звіту.

Нижче наведено контрольний перелік запитань, відповіді на які допоможуть зробити звіти
більш якісними та впливовими.
Вибір тем, які є корисним для парламенту
та об’єктів перевірки:
• Чи пов’язана тема із нагальними потребами, які члени законодавчого органу доводили її до відома ВОФК?
• Чи стосується тема великих сум видатків або доходів?
• Чи стосується тема сфер високого ризику?
• Як тема пов’язана із пріоритетами уряду?
• Чи тема відповідає пріоритетам політичного порядку денного?
• Чи призведе аудит до рекомендацій
з боку вищого законодавчого органу
або зміни ситуації у відповідній сфері?
Зміни в роботі уряду відбуваються, якщо
об’єкти перевірки вживають заходів на основі
звітів ВОФК. Тому на підготовчій стадії корисно
також дослідити такі питання:
• Чи зможуть рекомендації призвести до
заощадження бюджетних коштів або
підвищити ефективність?
• Чи зможуть рекомендації спричинити
покращення ситуації нефінансового характеру, яке матиме кількісний вимір?
• Чи зможе тема створити кращу практику, яка потім буде широко застосована?
• Які висновки можна буде зробити з
практики відділу внутрішнього аудиту
або підрозділу контролю об’єктів перевірки?
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Врахування інтересів зацікавлених
сторін
Журналісти, в тому числі журналісти-розслідувачі будуть зацікавлені співпрацювати у
підготовці звіту, надаючи відповідну інформацію. Разом з тим, поширення звіту в медіа додасть йому впливу і формуватиме громадську думку щодо доцільності змін у сфері, де
проведено аудит.
Власне інтереси медіа не повинні впливати на вибір теми. Однак коли тему вибрано, доцільно вивчити, чи висвітлювалась вона у
публікаціях, та чи в рамках проведення аудиту будуть охоплені всі проблемні питання, що
раніше були порушені.
Якщо напрям стосується надання адміністративних (публічних) послуг, він буде цікавий громадянам та організаціям, які їх представляють. Тут доцільно дослідити такі питання:
• Чи стосується аудит надання послуг
громадянам?
• Чи буде дана оцінка того, наскільки
якісними є результати надання послуг для громадян?
Крім того, у країнах, де надається міжнародна допомога, також варто перевірити, чи
стосуєтьс аудит проекту або ініціативи, які підтримують міжнародні партнери, як виконуються завдання, чи покращується взаємодія між
донорами та бенефіціарами.
Консультації із зацікавленими
сторонами
Для того, щоб зробити звіт більш якісним та дієвим, деякі ВОФК використовують
консультації із зацікавленими сторонами до
планування аудиту. Ці консультації мають визначити проблеми, що цікавлять сторони, для
подальшого їх включення до плану перевірки. Консультації можуть проходити у формі
зустрічей, надсилання запитів до організацій,
що представляють певні інтереси громадян,
стосовно надання ними пропозицій до плану
перевірки, або ж оприлюднення такого запиту на веб-сторінці вищого органу фінансового контролю. Організації в такому разі можуть
надіслати свою позицію на спеціально визначену адресу електронної пошти.
У разі потреби ВОФК можуть залучати
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експертів для визначення суто технічних деталей та встановлення критеріїв оцінки роботи
урядових органів. Використання для цього експертних рад додає ваги аудиторському звіту
та збільшує вірогідність того, що законодавчий
орган, об’єкт перевірки та громадяни більш
серйозно візьмуть до уваги рекомендації, викладені у звіті.
Якщо тема стосується надання послуг
громадянам, ВОФК може залучати групи, що
представляють відповідні інтереси громадян.
Ці групи можуть доносити свою позицію окремо або у складі експертної ради. ВОФК також
може провести соціологічне опитування або
дослідження для збору відгуків громадян.
Чітка та ефективна комунікація
результатів перевірки
Звіт є ключовою складовою аудиту. Немає значення, наскільки професійним та акуратним був аудит, якщо ВОФК не повідомив
про його результати всі зацікавлені сторони.
Коли звіт підготовлений добре, його ключові
тези є зрозумілими. Завдяки цьому організації, що пройшли аудит, приймають його результати та впроваджують рекомендації. Комітети парламенту проводять слухання або
брифінги стосовно наведених проблем та
підтримують рекомендації; медіа розповсюджують його результати, а члени парламенту
та інші зацікавлені сторони підтримують роль
та роботу ВОФК. Можна навести дві стратегії
ефективної комунікації звіту:
1) Визначення цільової групи. Для ВОФК
ці групи не обмежуються колом тих суб’єктів,
стосовно яких проводиться аудит. Як правило,
цільова група включає членів парламенту, медіа та громадськість. Інші групи можуть включати аудиторські фірми, лідерів громадської
думки, науковців та особливі групи інтересів.
2) Моніторинг середовища з метою виявлення можливостей, викликів та ризиків, що
впливають на дієвість комунікацій. До уваги
слід брати зовнішні обставини, що впливатимуть на сприйняття звіту обраними цільовими групами. Наприклад, новини про страйк
або конфлікт в раді директорів державної
компанії можуть суперечити висновкам аудиторського звіту про те, що в компанії існує
належний рівень корпоративного управління.

Або звіт про готовність до надзвичайної ситуації буде сприйматися в контексті надзвичайної
події, хоча прямого зв’язку між ними може і не
бути. У таких випадках ВОФК мають бути готові пояснити, як звіт та новини пов’язані (або ні)
між собою. Джерела інформації про середовище включають:
• коментарі про звіти або рекомендації членів парламенту;
• висвітлення поточних подій засобами
масової інформації;
• звернення та «сигнали» від громадськості;
• позиції науковців та експертів;
• дослідження громадської думки.
Залучення організацій громадянського
суспільства, щоб збільшити охоплення
Громадяни часто не знають про роль
ВОФК, а також як його робота може вплинути
на їхнє життя. Щоб залучити громадян, які зацікавлені в забезпеченні підзвітності уряду, необхідно підвищити грамотність населення щодо
бюджету і аудиту. Організації громадянського
суспільства (ОГС) можуть допомогти підвищити обізнаність громадян щодо ролі ВОФК і
щодо питань фінансового управління і контролю.
ВОФК можуть створити можливості для
ОГС для того, щоб останні на основі тісного
контакту з громадянами попереджали вищі
органи фінансового контролю про потенційні
проблеми і пропонували проведення аудиту.
Ці запити можуть бути зроблені безпосередньо до ВОФК або через законодавчий орган.
ВОФК можуть заохочувати ОГО до поширення звітів у доступний для всіх громадян спо-

сіб – з використанням плакатів чи радіопередач, щоб сільські громади знали про ключові
ризики у реформі міжбюджетних відносин.
Неурядові організації також можуть моніторити виконання рекомендацій, сформульованих в аудиторському звіті. Поряд з увагою
з боку ЗМІ, цей контроль може передбачати
громадський тиск на організацію, яка не вживає заходів щодо виправлення. Ось деякі приклади ініціатив ОГС:
• група громадян відслідковує дії місцевої адміністрації, які вона має
вжити після повідомлень про випадки корупції у доповідях генерального
аудитора, і робить результати моніторингу доступними для громадськості
на веб-сайті НУО;
• дослідницькі та правозахисні організації отримали сотні сторінок бухгалтерської інформації міністерства
охорони здоров’я, використовуючи законодавство про свободу інформації
та визначили масштабну корупції в
договорі про залучення приватного
агентства до програми з профілактики ВІЛ / СНІДу;
• правозахисна організація шляхом судового позову отримала копію протоколу комітетських слухань щодо
розгляду звітів ВОФК і вимагала вжити
заходів на основі рекомендацій звіту;
• коаліція ОГС поскаржилася на неодноразові випадки укладення контрактів з фірмою, яка виконувала роботу неякісно, на підставі чого перевірка
генерального аудитора виявила порушення тендерного законодавства.
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