
 
 

Р А Х У Н К О В А  П А Л А Т А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                              від 10 листопада 2022 року № 23-5 

Київ 

 Про розгляд Звіту про результати фінансового аудиту проєкту 
«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське 

господарство» 
 
 

 Рахункова палата розглянула та обговорила Звіт про результати  
фінансового аудиту проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій 
у сільське господарство» і відповідно до статті 98 Конституції України та 
статей 7, 25, 26, 35 і 36 Закону України «Про Рахункову палату»  
 

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Звіт про результати фінансового аудиту проєкту «Програма 
«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» затвердити.  

2. Звіт про результати фінансового аудиту проєкту «Програма 
«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» та рішення 
Рахункової палати надіслати Верховній Раді України протягом 15 днів із дня 
затвердження цього Звіту. 

3. Відомості у формі рішення Рахункової палати і Звіт про результати 
фінансового аудиту проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій 
у сільське господарство» надіслати Кабінету Міністрів України. 

4. Звіт про результати фінансового аудиту проєкту «Програма 
«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» та рішення 
Рахункової палати надіслати Міністерству фінансів України, Міністерству 
юстиції України, Міністерству розвитку громад та територій України, 
Міністерству аграрної політики та продовольства України, Державній службі 
України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державній службі України 
з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 
Координаційному центру з надання правової допомоги, головним 
управлінням Держгеокадастру у Вінницькій, Закарпатській, Київській,  
Львівській та Одеській областях для розгляду і реагування. 
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5. Оприлюднити Звіт про результати фінансового аудиту проєкту 
«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» та 
рішення Рахункової палати на офіційному вебсайті Рахункової палати.  

6. Члену Рахункової палати Віктору Богуну забезпечити надсилання 
до Верховної Ради України інформації про стан виконання об’єктами 
контролю рішення Рахункової палати протягом 45 днів з дня отримання 
інформації від об’єктів контролю. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Рахункової палати Віктора Богуна. 
 
 
 
Голова Рахункової палати                                                    Валерій ПАЦКАН 
 
 
 


