
Угода  

про співробітництво 

між Рахунковою палатою України  

і Рахунковою палатою Республіки Молдова 

Рахункова палата України і Рахункова палата Республіки Молдова, що іменуються надалі 

Сторонами, виражаючи взаємне бажання зміцнювати дружні відносини між країнами, 

поважаючи права й інтереси один одного; визнаючи необхідність вдосконалення і 

підвищення ефективності державного фінансового контролю в обох державах, зближенню і 

взаємному поліпшенню порядку і методів його реалізації; усвідомлюючи особливу 

важливість системи контролю в реалізації національних програм реформування економіки; 

виражаючи взаємне прагнення до вивчення практики функціонування державного контролю, 

зближення і взаємозбагачення принципів, механізму і методів його здійснення з метою 

підвищення ефективності контрольної діяльності, домовилися про нижченаведене: 

Стаття 1 

Сторони в рамках своєї компетенції погодилися співпрацювати в наступних напрямах: 

 вивчення практики реалізації контрольних функцій в структурі влади держав-учасниць 

Угоди;  

 обмін досвідом роботи та інформаційними матеріалами в області вдосконалення 

державного контролю;  

 обмін методичними розробками з питань контролю;  

 проведення спільних заходів.  

Стаття 2 

Сторони, в рамках своїх повноважень, надають один одному допомогу при проведенні 

контрольних заходів відносно законності, раціональності і доцільності використання 

міністерствами, відомствами і організаціями держав-учасниць Угоди, фінансової, кредитної 

та інших видів допомоги, що надається один одному по державній лінії в межах укладених 

економічних угод. 

Сторони на основі окремої домовленості можуть створювати двосторонні групи для 

проведення спільних контрольних заходів. 

Рішення про проведення контрольного заходу і його результати приймається в порядку, що 

визначається законодавством, відповідно, України і Республіки Молдови. 

Стаття З 

Сторони, керуючись чинним законодавством своєї держави про захист державної та іншої 

таємниці, що охороняється законом, забезпечують конфіденційність інформації, що 

отримується, за винятком випадків, коли ця інформація відповідно до законодавства її 

держави є відкритою.  

 

 



Стаття 4 

Ця Угода не повинна перешкоджати якій-небудь Договірній Стороні вживати заходів, які 

вона вважається необхідними для захисту інтересів своєї держави або які безумовно 

необхідні для виконання міжнародних договорів в області контролю. 

Стаття 5 

Ніщо в цій Угоді не перешкоджає здійсненню Договірними Сторонами, що не суперечать 

цілям і умовам цієї Угоди, відносин з контрольними органами інших держав, міжнародними 

організаціями. 

Стаття 6 

Ця Угода набирає чинності від дня підписання і буде діяти протягом п'яти років, а потім 

автоматично продовжуватися кожний раз на подальший п'ятирічний період, якщо жодна із 

Сторін не заявить про своє бажання припинити дії Угоди, про що вона повинна письмово 

повідомити іншу Сторону не пізніше ніж за три місяці до закінчення чергового п'ятирічного 

періоду. 

Укладено 7 червня 2001 року в м. Києві в двох примірниках, кожний на українській і 

молдавській мовах, до того ж, обидва тексти мають однакову силу. 

  

Голова Рахункової палати  

України 

Голова Рахункової палати  

Республіки Молдова 

 

Валентин Симоненко 

 

Василій Пентєлєй 
 


