
 
 

Р А Х У Н К О В А  П А Л А Т А 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 27 жовтня 2020 року № 28-4 

 

 

Про внесення змін до Плану роботи Рахункової палати на 2020 рік 

та Плану роботи Рахункової палати на І квартал 2021 року 
 

Розглянувши службові записки Голови Рахункової палати              
Пацкана В. В. від 23.10.2020 № 06-19/108 та членів Рахункової палати      
Іванової І. М. від 26.10.2020 № ІІМ/2-93, Дідика А. М. від 19.10.2020                 
№ 08-33/АМД-63, керуючись статтями 25-27 Закону України “Про Рахункову 
палату”, Рахункова палата 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до Плану роботи Рахункової палати на 2020 рік: 
          1.1. Змінити назву заходу державного зовнішнього фінансового 
контролю (аудиту) “Аудит ефективності використання коштів державного 
бюджету, спрямованих Міністерству юстиції України на виконання покарань 
установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби України” та 
викласти її у такій редакції: “Аудит ефективності використання коштів 
державного бюджету, спрямованих Міністерству юстиції України на 
виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої 
служби України, а також використання і розпорядження об’єктами державної 
власності, належними державі матеріальними та іншими активами, що мають 
фінансові наслідки для державного бюджету” (відповідальний: член 
Рахункової палати Дідик А. М., дата засідання –  08 грудня 2020 року)”.  

1.2. Виключити такі заходи державного зовнішнього фінансового 
контролю (аудиту): 
 аудит ефективності управління Фондом державного майна 
корпоративними правами держави, що  мають фінансові наслідки для 
державного бюджету (відповідальна: член Рахункової палати Іванова І. М., 
дата засідання –  24 листопада 2020 року); 
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аудит ефективності використання коштів державного бюджету, 

спрямованих Міністерству юстиції України на виконання покарань установами 
і органами Державної кримінально-виконавчої служби України, а також 
використання і розпорядження об’єктами державної власності, належними 
державі матеріальними та іншими активами, що мають фінансові наслідки для 
державного бюджету (відповідальний: член Рахункової палати Дідик А. М., 
дата засідання –   08 грудня 2020 року); 

аналіз формування джерел фінансування державного бюджету в частині 
надходжень від приватизації державного майна у 2018-2020 роках 
(відповідальний: Голова Рахункової палати Пацкан В. В., дата засідання –  22 
грудня 2020 року). 

1.3. Включити захід державного зовнішнього фінансового контролю 
(аудиту) “Аудит ефективності управління Фондом державного майна 
корпоративними правами держави, що  мають фінансові наслідки для 
державного бюджету” (відповідальна: член Рахункової палати Іванова І. М., 
дата засідання –  27 жовтня 2020 року). 
 2. При формуванні Плану роботи Рахункової палати на 2021 рік 
розглянути можливість включення до нього такого заходу державного 
зовнішнього фінансового контролю (аудиту): 

  аналіз формування джерел фінансування державного бюджету в частині 
надходжень від приватизації державного майна у 2018-2020 роках 
(відповідальний: Голова Рахункової палати Пацкан В. В.). 

3. Включити до Плану роботи Рахункової палати на І квартал 2021 року  
такий захід державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту): 

  аудит ефективності використання коштів державного бюджету, 
спрямованих Міністерству юстиції України на виконання покарань установами 
і органами Державної кримінально-виконавчої служби України, а також 
використання і розпорядження об’єктами державної власності, належними 
державі матеріальними та іншими активами, що мають фінансові наслідки для 
державного бюджету (відповідальний: член Рахункової палати Дідик А. М., 
дата засідання –  16 лютого 2021 року). 
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Рахункової 
палати Пацкана В. В. 
 

 

Голова Рахункової палати                                                             В. В. Пацкан 


