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Міністерствам (за списком)

Про необхідність утворення 
аудиторських комітетів 

Міністерство фінансів України у рамках виконання пункту 145 Плану 
заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними 
фінансами на 2022 - 2025 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 29.12.2021 № 1805-р (далі – План заходів), повідомляє.

В Україні реформування системи державного управління здійснюється з 
урахуванням Європейських стандартів належного адміністрування, 
розроблених Програмою підтримки вдосконалення врядування та менеджменту 
(Програма SIGMA) і викладених у документі «Принципи державного 
управління»,  та відповідно до Стратегії реформування державного управління 
України на 2022 - 2025 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 21.07.2021 № 831-р. Зазначені принципи державного управління 
включають також і принципи, які стосуються належної організації та 
забезпечення функціонування внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту 
в державних установах. 

В контексті європейської інтеграції та подальшого діалогу з Європейським 
Союзом щодо вступу України до ЄС важливу роль відіграє процес 
реформування державного управління в цілому та дотримання європейських 
стандартів і принципів у цій сфері. Отримання Україною статусу кандидата на 
членство в ЄС передбачає серед іншого й виконання українською стороною 
низки завдань і заходів на шляху до повноцінного вступу в ЄС. При цьому 
невід’ємною складовою таких завдань залишається подальший розвиток 
внутрішнього контролю та функції внутрішнього аудиту, а також впровадження 
кращих практик ЄС із цих питань. Однією із таких практик є створення 
аудиторських комітетів у державних органах. 

Зважаючи на це, та з метою підвищення відкритості фінансового 
управління державного органу, прозорості прийняття управлінських рішень, 
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участі в управлінні громадськості, що є базовими принципами, які лежать в 
основі ефективного управління державними фінансами, а також удосконалення 
внутрішнього контролю та посилення незалежності й ефективності 
внутрішнього аудиту в державному секторі пунктом 145 Плану заходів 
передбачено у І кварталі 2023 року утворення в міністерствах аудиторського 
комітету та забезпечення його функціонування відповідно до Порядку 
здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 
(далі – Порядок № 1001). 

Діяльність аудиторських комітетів у державних органах є поширеною 
практикою для більшості європейських країн. В залежності від існуючої 
організаційної та функціональної структури державного управління в різних 
країнах може змінюватися роль та функції аудиторського комітету в установі – 
від наглядового органу до консультативного. 

Відповідно до пункту 15-1 Порядку № 1001, аудиторський комітет в 
державному органі утворюється як консультативно-дорадчий орган для 
проведення фахових консультацій та розгляду питань, пов’язаних із 
провадженням діяльності з внутрішнього аудиту, підготовки рекомендацій 
щодо її удосконалення в державному органі. Основні завдання аудиторського 
комітету визначені пунктом 15-1 Порядку № 1001.

До складу аудиторського комітету можуть входити посадові особи 
державного органу та за згодою – не менше двох незалежних експертів, які 
мають відповідати вимогам, встановленим пунктом 15-1 Порядку № 1001. 
Кількісний та персональний склад аудиторського комітету і положення про 
нього затверджує керівник державного органу.

Забезпечуючи підтримку функції внутрішнього аудиту, аудиторський 
комітет у державному органі сприятиме кращій динаміці її розвитку, а також 
укріпленню авторитету підрозділу внутрішнього аудиту, діяльність якого 
спрямована на удосконалення системи управління, внутрішнього контролю, 
запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного 
використання бюджетних коштів. 

З огляду на це, в міжнародній практиці аудиторський комітет посідає 
важливе місце в структурі державного органу, який надає керівництву ранні 
сигнали щодо наявних або майбутніх викликів у їх діяльності, що дозволяє 
своєчасно відреагувати на такі виклики та мінімізувати їх можливий вплив.

Для прискорення адаптації позитивного європейського досвіду щодо 
діяльності аудиторських комітетів та забезпечення їх повноцінного 
функціонування в державних органах Міністерство фінансів робить важливі 
кроки. Зокрема, забезпечено нормативне врегулювання питань щодо організації 
діяльності аудиторських комітетів, а також розроблено посібник "Аудиторські 
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комітети: основні засади діяльності", проведено конференцію для керівників 
підрозділів внутрішнього аудиту, на якій презентовано досвід Королівства 
Нідерландів з питань організації та здійснення діяльності аудиторських 
комітетів (https://mof.gov.ua/uk/provedeni-zahodi-z-pitan-dvfk), а також за 
результатами зовнішніх оцінок якості внутрішнього аудиту надаються 
рекомендації щодо доцільності утворення аудиторського комітету. 

З огляду на викладене, необхідним є утворення у першому кварталі 
2023 року аудиторського комітету (на виконання пункту 145 Плану заходів), а 
також забезпечення інформування Мінфіну про його утворення в терміни, 
визначені пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2018       
№ 1062 «Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю 
розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001».

У разі виникнення питань щодо організації діяльності аудиторського 
комітету Департамент гармонізації державного внутрішнього фінансового 
контролю Міністерства фінансів України готовий надати консультаційну та 
методологічну підтримку (контактна особа: Крівченкова Анна Вікторівна, 
тел.: 206-58-05).

Перший заступник Міністра                                                      Денис УЛЮТІН

Анна Крівченкова 206 58 05
Наталія Губанова  206 58 26
Галина Кудрик 
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