Вісім стовпів, на яких тримається незалежність Вищих організацій фінансового контролю (ВОФК)
Що означає незалежність ВОФК?
I.
Правовий
статус

Для гарантування
належного і
ефективного
правового стану
ВОФК у державі
незалежність
ВОФК має бути
чітко визначена у
конституції та
законодавстві, у
т.ч. в положеннях
про їх фактичне
застосування.

III.
Персонал

II.
Ресурси

ВОФК повинні
мати необхідні й
обґрунтовано
достатні людські,
матеріальні і
грошові ресурси та
керувати власними
бюджетом без
втручання або
контролю з боку
уряду або його
органів.

Умови призначення
голів ВОФК та членів
колегіальних установ
повинні бути
визначенні у
законодавстві.
Незалежність голів
ВОФК та членів
колегіальних установ
гарантована лише у
тому разі, якщо вони
призначаються на
достатньо довгий і
фіксований термін і
звільняються тільки
згідно процедури, що
не залежить від
виконавчої влади. Це
дозволяє їм
виконувати свої
повноваження без
загрози помсти.
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IV.
Діяльність

Для ефективного
виконання своїх
повноважень ВОФК
повинні бути
незалежними у виборі
предмету фінансового
контролю, плануванні
процесу і застосуванні
методів фінансового
контролю, а також у
здійсненні фінансового
контрою, організації та
керуванні роботи своїх
офісів. Тому ВОФК
повинні бути
незалежними від
вказівок і втручань і
законодавчої або
виконавчої влади у
питаннях здійснення
фінансового контролю.

V.
Доступ до
інформації

Фінансові
контролери мають
право на вільний,
своєчасний і
необмежений
доступ до всіх
документів та
інформації, які
можуть їм
знадобитися для
належного
виконання своїх
обов’язків.

VI.
Повідомлення
результатів
перевірки

ВОФК повинні
звітувати про
результати своєї
роботи з
фінансового
контролю
принаймні один раз
на рік, проте вони
мають право
робити це частіше,
якщо це вважається
необхідним.

VII.
Зміст і
терміни
звітування

ВОФК повинні
бути вільними у
прийнятті рішень
щодо змісту своїх
звітів про
фінансову
перевірку і
публікувати та
розповсюджувати
свої звіти після їх
офіційного
представлення
відповідному
органу.

VIII.
Ефективні
механізми
контролю
виконання

ВОФК повинні
мати незалежні
процедури
контролю після
проведення
фінансової
перевірки для
забезпечення
врахування
зауважень і
рекомендацій та
вжиття виправних
заходів суб’єктами,
що пройшли
фінансову
перевірку.

