














• Система бюджетного фінансування спрямована на забезпечення 
фінансування установ, а не на оплату послуг, які ці установи надають.

• Немає базового розуміння різниці між функціями моніторингу, аудиту та 
контролю. 

• Не визначено цілі конкретних контролюючих органів та відсутній 
індекс оцінки досягнення ними цілей контролю та аудиту.

• Немає єдиної класифікації фінансових порушень для усіх органів 
влади, державних установ, які здійснюють контроль та аудит за публічними 
фінансами

• Немає координації між органами зовнішнього і внутрішнього аудиту та 
контролю.

• Не визначено процедури публічного громадського контролю та оцінки 
ефективності діяльності органів контролю і аудиту за використанням 
публічних фінансів.

• Відсутність механізму, що забезпечує обов’язковість врахування рішень 
щодо здійснених інспекції та проведених аудитів, породжує високий рівень 
дискреції розпорядників коштів.





• Змінити принципи та процедури виділення коштів бюджетним установам та календар 
бюджетного процесу.

• Розробити закон про інституційне розведення функцій органів моніторингу, контролю і аудиту. 
Розробити організаційну карту інституцій, відповідальних за здійснення функцій моніторингу, 
контролю та аудиту. Не об’єднувати, а розвести функції ДФІ і ДАС, наприклад перетворивши їх 
в департаменти в межах однієї Служби урядового фінансового контролю і аудиту. Внести 
уточнення у відповідні положення про контролюючі органи.

• Внести зміни в ЗУ про Рахункову палату та Положення про Державну аудиторську службу, в 
яких деталізувати цілі цих органів на мікро- і макрорівні, досягнення яких буде можливо 
оцінювати громадськістю.

• Розробити єдину обов’язкову для усіх учасників бюджетного процесу, контролюючих і 
правоохоронних органів класифікацію фінансових порушень та упущень, що має 
використовуватися для оцінки результатів контролю і аудиту за використанням публічних 
фінансів.

• Створити Раду керівників контролюючих органів з ротацією протягом року голови Ради, яка 
забезпечуватиме координацію та синергію здійснення контролю і аудиту за використанням 
публічних фінансів.

• Законодавчо зобов’язати контролюючі органи розміщувати на їх сайтах повні акти ревізій та 
звіти за результатами фінансових аудитів, проводити щоквартальні брифінги щодо 
результативності контролю за публічними фінансами.

• Нормативно забезпечити обов’язковість врахування результатів інспекціїї та проведеного 
аудиту розпорядниками коштів та забезпечити механізм реагування на надані звіти.




