
 
 

Р А Х У Н К О В А  П А Л А Т А 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

03 квітня 2020 року № 8-3 
 

м. Київ 

 

Про внесення змін до рішення Рахункової палати  

від 16 березня 2020 року № 6-1 «Про організацію роботи Рахункової палати 

на період здійснення заходів щодо запобігання поширенню на території 

України коронавірусу COVID-19» 
 

Відповідно до частини другої статті 25 Закону України «Про Рахункову 

палату», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 

«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами), 

пункту 9.3 глави 9 розділу IV Регламенту Рахункової палати, затвердженого 

рішенням Рахункової палати від 28.08.2018 (із змінами), Рахункова палата 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Внести до рішення Рахункової палати від 16 березня 2020 року № 6-1 

«Про організацію роботи Рахункової палати на період здійснення заходів щодо 

запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» такі 

зміни: 
 

1) у пункті 1 слова, цифри та знаки «до 16 год. 45 хв. 3 квітня 2020 року» 

замінити словами, цифрами та знаками «протягом дії карантину, 

встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з 

метою запобігання поширенню на території України коронавірусної 

хвороби (COVID-19)»; 
 

2) у пункті 2:  

слова, цифри та знаки «до 16 год. 45 хв. 3 квітня 2020 року» 

замінити словами, цифрами та знаками «протягом дії карантину, 

встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з 

метою запобігання поширенню на території України коронавірусної 

хвороби (COVID-19)»; 
 

у підпункті 4 слова і цифри «засіданні Рахункової палати                          

14 квітня 2020 року» замінити словами, цифрами та знаками «засіданнях 

Рахункової палати, проведення яких заплановано протягом дії 

карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території 



України з метою запобігання поширенню на території України 

коронавірусної хвороби (COVID-19)»; 

 

3) пункт 3 викласти в новій редакції такого змісту: 

«3. Засідання Рахункової палати протягом дії карантину, 

встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з 

метою запобігання поширенню на території України коронавірусної 

хвороби (COVID-19), проводити 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.». 
 

2. Секретарю Рахункової палати-керівнику апарату Ходаковському В.В. у 

зв’язку з прийняттям цього рішення забезпечити внесення змін до Плану 

заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 в Рахунковій 

палаті та ознайомлення з ними під особистий підпис членів Рахункової палати 

та працівників апарату. 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Рахункової 

палати Пацкана В. В. 

 

 

 

Голова Рахункової палати                                                                В. В. Пацкан 


