СУЧАСНА РОЛЬ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ТА
ПОТЕНЦІАЛ РЕФОРМУВАННЯ НА ПІДСТАВІ
НОВОГО ЗАКОНУ
Невідомий В. і.
Член Рахункової палати, Д.ю.н.
14 ЧЕРВНЯ 2017 М. КИЇВ

МЕТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ

• Представити роль незалежного зовнішнього аудиту та
пріоритети реформування РП з урахуванням потенціалу
нового закону
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КЕРІВНИЦТВО ДЕРЖАВ ВИЗНАЄ ЯК ВАГОМИЙ ВНЕСОК,
РОЛЬ, ЯКУ ВІДІГРАЮТЬ СИЛЬНІ, ЗАБЕЗПЕЧЕНІ
РЕСУРСАМИ, НЕЗАЛЕЖНІ ВИЩІ АУДИТОРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
У ПІДВИЩЕННІ ПРОЗОРОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ
КОШТІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПІДЗВІТНОСТІ І СПІВВІДНОШЕННЯ
ЦІНИ І ЯКОСТІ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ.
MR. SHASHI KANT SHARMA
ГЕНЕРАЛЬНИЙ АУДИТОР SAI ІНДІЯ
БЕРЕЗЕНЬ 2015

ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ РЕФОРМОВАНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ
ІНСТИТУЦІЇ
• Фідуціарний обов’язок - оцінка існуючих систем управління публічними
фінансами та ризиків їх ефективності (ISSAI 12):

• зміцнення підзвітності, прозорості та цілісності державного сектору;
• публічні сталі взаємовідносини з громадянами, парламентом та іншими
зацікавленими сторонами
• Виконання статей 346 та 347 Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС
• Аудиторська інституція - взірець досконалої організації.
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Панель 2. Потенційні можливості нової
правової реальності для РП

підгоовлено Членом РПУ Невідомим В,І.
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РП І НОВА ПРАВОВА РЕАЛЬНІСТЬ
• Удосконалення спроможності здійснення зовнішнього аудиту РПУ, як результат
імплементації статей 346 та 347 Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС;
• СТАТТЯ 347 У галузі зовнішнього аудиту: - імплементація стандартів та
методик INTOSAI, а також обміну найкращими практиками ЄС у галузі зовнішнього
контролю та аудиту державних фінансів з особливим акцентом на незалежності
відповідних органів Сторін.
• У сфері державного внутрішнього фінансового контролю: – подальший розвиток
системи державного внутрішнього фінансового контролю шляхом гармонізації з
міжнародно-узгодженими стандартами (Інститут внутрішніх аудиторів (IIA),
Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC), INTOSAI) та методологій, а також
найкращої практики ЄС для внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в
державних органах.

підгоовлено Членом РПУ Невідомим В,І.
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НОВА ПРАВОВА РЕАЛЬНІСТЬ - ВИКЛИК ЧАСУ
Підпункт 7.1. Пункту 7 Операційної частини Порядку денного асоціації між
Україною та ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію,
схваленого на засіданні Ради асоціації між Україною та ЄС 16 березня 2015 року :
• «забезпечення розвитку державного зовнішнього аудиту шляхом
забезпечення імплементації ISSAI;
• забезпечення ефективного співробітництва з відповідними інституціями
та органами ЄС у випадку здійснення перевірок та інспекцій, пов’язаних з
управлінням та контролем за фондами ЄС, з метою їх проведення згідно з
відповідними правилами та процедурами».
EU-Ukraine Association Agenda to prepare and facilitate the implementation of the Association Agreement
[Електронний ресурс]. http://eeas.europa.eu/ukraine/docs/st06978_15_en.pdf.

підгоовлено Членом РПУ Невідомим В,І.
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НОВА ПРАВОВА РЕАЛЬНІСТЬ - ВИКЛИК ЧАСУ
План заходів кластеру 1 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого
співробітництва Комітету Асоціації між Україною та ЄС (Представництво ЄС в Україні 8-9
жовтня 2015 року м.Київ)

1. Інформувати сторону ЄС щодо запитів про технічну допомогу для розбудови
потенціалу Рахункової палати в рамках INTOSAI з метою отримання відповідної
підтримки
(Строк виконання 2016 рік)

2. Затвердити стратегію та план дій з розбудови потенціалу Рахункової палати
(Строк виконання 2016 рік)
3. Підготувати зміни до Закону України «Про Рахункову палату» відповідно до

очікуваних змін до Конституції України (щодо місцевих бюджетів, державних
підприємств, державного майна)

(Строк після внесення відповідних змін до Конституції України)
підгоовлено Членом РПУ Невідомим В,І.
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ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ КЛАСТЕРУ
Стан виконання Плану заходів кластеру

• Новий закон «Про РП» як правова основа для перетворення РП в сучасну аудиторську інституцію.
• Рішенням РП від 10.11.2015 № 8-5 затверджено Рекомендації з управління і контролю якості.
• Рішенням РП від 22.09.2015 № 5-5 затверджено Методрекомендації з фінансового аудиту.

• Рішенням РП від 10.11.2015 № 8-6 затверджено Правила професійної етики.
• Пілотний фінансовий аудит ( за участі експерта NAO GB Алана Бенкса).
• Проект GIZ: ряд навчальних заходів за участю іноземних експертів, зокрема, з питань бюджетної системи
Великої Британії; системи управління якістю аудиту; аудиту надходжень до державного бюджету, а також
тренінг з аудиту державних підприємств і державної частки у підприємствах. Участь у семи навчальних
заходах, організованих GIZ на базі Мінфіну, та у двох навчальних поїздках до ФРН.
• План співробітництва РП з GIZ з надання експертної допомоги з питань удосконалення підготовки
річного звіту РП для Верховної Ради України, імплементації внутрішньої системи управління якістю
аудитів відповідно до стандартів INTOSAI, проведення функціональної оцінки Рахункової палати, та
удосконалення зав’язків з громадським суспільством.

• Техзавдання проекту Twinning, метою якого є удосконалення державного зовнішнього аудиту шляхом
імплементації стандартів INTOSAI (рівні І-Ш), підвищення якості аудитів та зміцнення інституційної
спроможності РП.
• Аудитори РП включені до Груп Аудиторів для участі в аудитах систем управління та контролю, а також
аудитах щорічної звітності 4 програм прикордонного співробітництва на 2014-2020 роки , зокрема:
"Басейн Чорного моря", "Україна-Румунія", "Україна–Угорщина–Словаччина–Румунія" та "Україна–
Польща–Білорусь".
підгоовлено Членом РПУ Невідомим В,І.

• Завершено навчання 22 аудиторів за програмою CIA компанії “Hoch International, Ukraine”
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НОВА ПРАВОВА РЕАЛЬНІСТЬ - ВИКЛИК ЧАСУ
EUROPEAN NEIGHBOURHOOD TWINNING PROJECTS PIPELINE
FOR FIRST SEMESTER 2016 FROM JANUARY TO JUNE 2016

• Розвиток зовнішнього аудиту та контролю публічних фінансів в країні
Мета: удосконалення зовнішнього державного аудиту та системи контролю шляхом
імплементації стандартів INTOSAI та зміцнення інституційного потенціалу
Рахункової палати
• Тендер призупинено до обрання нового складу РП

• Support Ukrainian

підгоовлено Членом РПУ Невідомим В,І.
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ПРОЕКТ TWINING – ЦЕ НАМ ПОТРІБНО? ЦІЛІ ? (І)
4. Цілі проекту Twining :
• адаптація законодавства у сфері зовнішнього контролю та аудиту у відповідності
до стандартів INTOSAI ( рівні І-Ш);
• покращення якості аудитів;
• удосконалення внутрішніх нормативно-правових актів Рахункової палати з
наголосом на створенні всеохоплюючої системі управління якістю аудитів,
оновлення Кодексу етики аудитора, методології проведення аудитів та
контрольних заходів, систем управління ризиками, підвищення кваліфікації та
сертифікації працівників;
• посилення інституційної спроможності РП шляхом покращення співпраці з
Верховною Радою України, Урядом України, громадськістю, особливо шляхом
забезпечення належного супроводу та публічного доступу до звітів РП.
• Виклик для інституції:

- готовність менеджменту
– формування техзавдання

підгоовлено Членом РПУ Невідомим В,І.
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Панель 3. Пріоритети взаємодії з парламентом
та громадськістю

підгоовлено Членом РПУ Невідомим В,І.
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• Необхідно законодавче визначення в ході парламентської реформи у Регламенті
• Кореляція з Регламентом ВРУ обов'язків РП щодо інформування, подання та
заслуховування повідомлень членів РП про результати аудитів на пленарних
засіданнях ВРУ у т.ч. співдоповіді члена РП у випадку заслуховування головних
розпорядників щодо виконання бюджетних програм у ході розгляду річного звіту
про виконання ДБ (ст.162 Регламенту ВРУ)
• Практичне використання консультативної функції РП за наслідками розгляду її
звітів для прийняття законодавчих рішень парламентом щодо публічних фінансів
(реалізація ст.37 Закону про РП)
• Правове регулювання практичного механізму співпраці РП та парламенту:
• процедури розгляду її звітів в усіх у профільних комітетах

• розгляд Комітетом з питань бюджету щоквартальних висновків РП про виконання ДБ
• рівень представництва, форми участі,
• Націленість на отримання очікуваних результатів для суспільства у вигляді завершених
проектів, економії коштів, покращення фінансового управління та якості
адміністративних/державних послуг)
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ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ РП - ЯК ПОДІЯ БЮДЖЕТНОГО РОКУ
• Парламентський контроль Рахункової палати за результатами щорічного звіту про
її діяльність (подається до 1 травня щороку): прозорість РП та інструмент
відкритого врядування (управління)
• Ключові дії у річному циклі подання і представлення щорічного звіту РП :
• слухання у Підкомітеті та Бюджетному комітеті (коло учасників, широка участь
громадськості);,
• рішення щодо звіту,
• система моніторингу наданих рекомендацій (підзвітність Уряду та гол. розпор.)
• система оприлюднення та інтерактивного діалогу: ТВ трансляції, інтернетфоруми, ЗМІ, спец репортажі, презентація матеріалізованих результатів для
суспільства
• зворотній вплив (зв’язок) суспільства на владу (бюджет) та на оцінку РП ризиків
бюджету
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НАШЕ БАЧЕННЯ РІЧНОГО ЦИКЛУ ЗВІТУВАННЯ РП ПЕРЕД
ПАРЛАМЕНТОМ
Щорічний звіт про діяльність РП
(подання до ВРУ)

Система моніторингу та
оцінки стану виконання
рекомендацій РП за
проведеними аудитами

система
оприлюднення та
інтерактивного
діалогу

Затвердження
висновків Комітету

Попередній розгляд у
підкомітеті

Слухання у Комітеті
з питань бюджету
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ВІДОМОСТІ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ РП (РІШЕННЯ, ІНФОРМАЦІЙНІ
ПОВІДОМЛЕННЯ) І
• Правове та документальне оформлення, класифікація у Регламенті РП
періодичності, форми і переліку документів, які на регулярній основі
направляються парламенту

• Порядок оприлюднення відомостей – у формі рішень РП (наразі вже
запроваджений і виконується через веб-сайт РП)
• Участь парламентарів, членів підкомітету з діяльності РП на засіданнях
(на системній основі)
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ВІДОМОСТІ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ РП (РІШЕННЯ, ІНФОРМАЦІЙНІ
ПОВІДОМЛЕННЯ) ІІ
• Формат та зміст спеціального (інформаційного) випуску щодо
аудиторських звітів, що пропонується, за прикладом Польщі:
• Формат інформаційного бюлетеня обсягом до 45 сторінок підписаного
Головою та членом РП (розміщується також на веб-сайті РП)
• Передмова (вступ) – для чого це публікується?;
• Резюме висновків аудиту – 2-3 стор. ( у т.ч. загальна характеристика об'єкту та предмету аудиту,
що суттєвого встановлено, найважливіші акценти)
• Усі аудиторські знахідки

• Додаткова інформація щодо планування/організації аудиту, вжиття заходів за рекомендаціями,
фінансові наслідки аудиту
• Копії листів об'єктам аудиту та органам управління,
відповіді на них

• Тираж від 600 екз. (ВРУ, Уряд, виконавча влада, бібліотеки,
громадськість)
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СКЛАДОВІ ВЗАЄМОДІЇ З РП НА РІВНІ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
ІСНУЮЧІ МОЖЛИВОСТІ

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ

запровадження
• Законодавчо
встановлений • Можливість
подання
до
обов'язок розгляду на засіданнях завчасного
РП звернень депутатських запитів підкомітету з питань діяльності
і звернень (Ст.27 Закону «Про РП») РП пропозицій щодо ІДЕЙ
аудиту публічних фінансів для
• Право участі народних депутатів у оцінки ризиків і планування
засіданнях РП
• Практична реалізація
права
• Право законодавчої ініціативи для участі народних депутатів у
підвищення
інституційної засіданнях РП із запрошенням
спроможності РП
громадськості
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ШЛЯХИ ВЗАЄМОДІЇ РП З ГРОМАДСЬКІСТЮ
ІСНУЮЧІ МОЖЛИВОСТІ

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ

• Кардинальна
зміна
стратегії
інформаційної
політики РП у т.ч. технічна модернізація веб—сайту
• Ст. 30 Розміщення щорічного звіту РП на веб- РП (інтерактивний платформа для гласності та
сайті, презентація в ЗМІ
отримання оцінок якості роботи РП, співпраця з
громадськими
організаціями
та
народними
• Регулярне оприлюднення у ЗМІ інформації
депутатами, науковцями, професійними аудиторами,
про діяльність РП, включаючи аудиторські
навчальними закладами)
звіти, плани роботи
• Врахування на основі неупередженого аналізу ідей
• Дотримання вимог закону «Про доступ до
громадськості та зацікавлених сторін для оцінки
публічної інформації»
ризиків бюджету та планування
• Регулярне проведення за ініціативою РП публічних
обговорень
звітів
зв
участю
громадських
організацій,
представників
Уряду,
Мінфіну,
Держказначейства, Комітету з питань бюджету з онлайн трансляцією та публікацією виступів
• Забезпечення можливості інформування РП про
факти недоброчесної (корупційної) поведінки її
19
працівників

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА СУМА ВИГІД ВЗАЄМОДІЇ РП З ПАРЛАМЕНТОМ ТА
ГРОМАДСЬКІСТЮ :
Реальне забезпечення ряду принципів відкритого врядування (управління);
+
Зростання довіри до політико-владних інститутів держави з питань управління ними державними
фінансами;
+
Формування прозорої бюджетної політики та професіональної аудиторської оцінки звітності Уряду
та підзвітність головних розпорядників;

+
Запобігання та зменшення ризиків корупції, дисемінація корупційних проявів;
+

Створення доданої вартості для суспільства у вигляді покращення фінансового менеджменту та
економії публічних коштів, підвищення якості та забезпечення доступності державних послуг;
=
Стабільне економічне зростання держави
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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