
 
 

Р А Х У Н К О В А  П А Л А Т А 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 16 березня 2020 року № 6-1 

м. Київ 

Про організацію роботи Рахункової палати на період здійснення заходів 
щодо запобігання поширенню на території України коронавірусу  

COVID-19  
 

З метою забезпечення виконання повноважень Рахункової палати щодо 
здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) в 
умовах високого рівня загрози поширення коронавірусу COVID-19, а також у 
зв’язку із необхідністю вжиття заходів щодо забезпечення належного рівня 
захисту життя та здоров’я працівників Рахункової палати, зважаючи на 
рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій від 10.03.2020, згідно якого загроза поширення на 
території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 
COVID-19, визнана медико-біологічною надзвичайною ситуацією природного 
характеру державного рівня, за результатами розгляду та обговорення рішення 
Ради національної безпеки і оборони України “Про невідкладні заходи щодо 
забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, затвердженого 
Указом Президента України від 13.03.2020 № 87/2020, постанови Кабінету 
Міністрів України від 11.03.2020 № 211 “Про запобігання поширенню на 
території України коронавірусу COVID-19”, керуючись  статтею 25 Закону 
України “Про Рахункову палату”,  Рахункова палата  

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Встановити особливий порядок організації роботи Рахункової палати 

та її апарату з 9 год.00 хв. 17 березня 2020 року до 16 год. 45 хв. 3 квітня      
2020 року. 
       Секретарю Рахункової палати – керівнику апарату Ходаковському В. В.     
до 17.00 16 березня 2020 року забезпечити виконання цього рішення та 
затвердити План заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу       
COVID-19 в Рахунковій палаті та ознайомити з ним під особистий підпис 
членів Рахункової палати та працівників апарату. 

2. Членам Рахункової палати на період з 9 год. 00 хв. 17 березня        
2020 року до 16 год. 45 хв. 3 квітня 2020 року: 
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1) невідкладно до 17.00 16 березня 2020 року підготувати та внести зміни 
до доручень на здійснення заходів державного зовнішнього фінансового 
контролю (аудиту) на об’єктах контролю з метою припинення перебування 
працівників Рахункової палати на об’єктах контролю, поза межами 
адміністративних будівель Рахункової палати, їх відкликання з об’єктів 
контролю та з відряджень, з одночасним наданням копій таких доручень 
Секретарю Рахункової палати – керівнику апарату Ходаковському В.В.  

2) внести відповідні зміни до Програм контрольних заходів, 
спрямовані на реалізацію цього рішення; 

3) вжити заходів, спрямованих на здійснення заходів державного 
зовнішнього фінансового контролю (аудиту), передбачених Планом роботи 
Рахункової палати на 2020 рік, без здійснення персональних контактів 
працівників Рахункової палати з уповноваженими посадовими особами 
об’єктів контролю; 

4) забезпечити проведення заходів державного зовнішнього фінансового 
контролю (аудиту) та обговорення проєктів звітів за результатами проведення 
заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), розгляд яких 
заплановано на засіданні Рахункової палати 14 квітня 2020 року, з 
уповноваженими посадовими особами об’єктів контролю із використання 
засобів дистанційного зв’язку, без відвідування такими особами 
адміністративних будівель Рахункової палати. За результатами такого 
обговорення забезпечити складання Довідок про результати обговорення та їх 
підписання уповноваженими посадовими особами об’єктів контролю шляхом 
обміну електронними листами, що містять відсканований підпис посадової 
особи, з подальшим отриманням оригіналу. 

3. Провести засідання Рахункової палати 24 березня 2020 року шляхом 
здійснення відеоконференції з уповноваженими посадовими особами об’єктів 
контролю (без їх особистої присутності в адміністративній будівлі Рахункової 
палати), окрім розгляду питань порядку денного, що з урахуванням частини 
другої статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Закону 
України “Про державну таємницю” містить інформацію з обмеженим 
доступом. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову           
Рахункової палати Пацкана В. В.  

 
 
 

     Голова Рахункової палати                                               В. В. Пацкан 
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