
 

 
EUROSAI GOVERNING BOARD STATEMENT 

on the situation in Ukraine 
 

The EUROSAI Governing Board,  

Bearing in mind the blatant violation of international law by the Russian Federation,  

Condemning all acts of violence against the Ukraine population by Russian military 
troops,  

Reaffirming the commitment of all EUROSAI members to cooperate in the spirit of 
mutual respect and friendship,  

Finding it paramount to facilitate the protection of the rule of law in EUROSAI 
member countries,  

Determining that the current Russian aggression towards Ukraine continues to 
constitute a threat to the EUROSAI values and principles,  

Having considered the call of the Accounting Chamber of Ukraine for condemning 
the Russian aggression on Ukraine and stripping the Accounting Chamber of Russia 
of membership in INTOSAI, and  

Wishing to denounce all acts of violence against innocent citizens and express our 
support to the Ukrainian people and the Ukrainian SAI,  

 

Has approved the following EUROSAI Governing Board Statement:  

1. The EUROSAI Governing Board suspends all cooperation with the 

Accounts Chamber of the Russian Federation and the State Control Committee of 

the Republic of Belarus and any government institution of the Russian Federation 

and the Republic of Belarus – effective immediately.  

2. The EUROSAI Governing Board calls upon EUROSAI members to refrain 

from any cooperation with the Accounts Chamber of the Russian Federation and the 

State Control Committee of the Republic of Belarus, any government institutions of 

the Russian Federation and the Republic of Belarus, and refrain from participation in 



the events organized by those within or outside the cooperation frameworks of 

EUROSAI and INTOSAI.  

3. The EUROSAI Governing Board calls INTOSAI to consider the suspension 

of the holding of office of INTOSAI Presidency of the Accounts Chamber of the 

Russian Federation and calls the Austrian Court of Audit in its capacity of the 

INTOSAI General Secretariat for assuming the role and duties emerging from the 

INTOSAI Presidency until the INTOSAI Presidency has been handed over to Tribunal 

de Contas da União at the XXIV INCOSAI in Brasília.  

4. The EUROSAI Governing Board pledges the Accounting Chamber of 

Ukraine maximum support and assistance in performing their duties and maintaining 

its independence.  

5. The EUROSAI Governing Board calls upon EUROSAI members to provide 

the Accounting Chamber of Ukraine maximum support and assistance in performing 

its duties and maintaining their independence.  

 

The EUROSAI Governing Board strictly and unequivocally condemns the unprovoked 
Russian aggression on Ukraine – an independent and sovereign European state.  

Our thoughts and hearts are with the people of Ukraine. The EUROSAI Governing 
Board stands with the people of Ukraine. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА ЕВРОПЕЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСШИХ ОРГАНОВ АУДИТА (EUROSAI) 

по поводу событий, которые происходят в Украине 

  

Руководящий комитет EUROSAI, 

  

Принимая во внимание грубое нарушение Российской Федерацией 

международного права,  



Осуждая все акты насилия против населения Украины со стороны российских 

военных,  

Подтверждая, что сотрудничество, при соблюдении принципов взаимного 

уважения и дружбы,  

является обязанностью всех членов EUROSAI,  

Считая самым важным – содействие защите верховенства права в странах-

членах EUROSAI,  

Определяя, что текущая российская агрессия против Украины продолжает 

представлять угрозу ценностям и принципам EUROSAI и 

Рассмотрев призыв Счетной палаты Украины к осуждению российской агрессии 

против Украины и лишению Счетной палаты России членства в Международной 

организации высших органов аудита (INTOSAI),  

Желая осудить все акты насилия против невинных граждан и выразить нашу 

поддержку украинскому народу и ВОА Украины, 

Принял следующее заявление Руководящего комитета:    

1. Руководящий комитет EUROSAI приостанавливает какое-либо 

сотрудничество со Счетной палатой Российской Федерации и Комитетом 

государственного контроля Республики Беларусь и какими-либо 

государственными институциями Российской Федерации и Беларуси – 

вступает в силу немедленно. 

2. Руководящий комитет EUROSAI призывает членов EUROSAI 

воздержаться от любого сотрудничества со Счетной палатой Российской 

Федерации и Комитетом государственного контроля Республики 

Беларусь, какими-либо государственными институциями Российской 

Федерации и Беларуси и воздержаться от участия в организованных ими 

мероприятиях в рамках или вне рамок сотрудничества EUROSAI и INTOSAI. 

3. Руководящий комитет EUROSAI призывает INTOSAI рассмотреть 

вопрос о прекращение полномочий Счетной палаты Российской 

Федерации в качестве Президента INTOSAI и призывает Федеративную 

счетную палату Австрийской Республики, как Генерального секретариата 

INTOSAI, взять на себя роль и обязанности Президентства INTOSAI, до 

момента, когда полномочия Президентства INTOSAI будут переданы 

Аудиторскому суду Федеративной Республики Бразилия на XXIV 

Конгрессе INTOSAI (INCOSAI) в г. Бразилиа. 



4. Руководящий комитет EUROSAI берет на себя обязательство 

предоставить Счетной палате Украины максимальную поддержку и 

помощь в выполнении своих обязанностей и сохранении ее 

независимости.  

5. Руководящий комитет EUROSAI призывает членов EUROSAI 

предоставить Счетной палате Украины максимальную поддержку и 

помощь в выполнении ее обязанностей и сохранении ее независимости.    

Руководящий комитет EUROSAI категорически и однозначно осуждает эту 

агрессию России против Украины – независимого и суверенного европейского 

государства. 

Мы мыслями и сердцем с народом Украины. Руководящий комитет EUROSAI 

поддерживает народ Украины. 

 

 

 

ЗАЯВА КЕРІВНОЇ РАДИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИЩИХ ОРГАНІВ АУДИТУ 
(EUROSAI) 

стосовно подій, що відбуваються в Україні 

  

Керівною радою EUROSAI, 

  

Беручи до уваги грубе порушення Російською Федерацією міжнародного права,  

Засуджуючи усі акти насильства проти населення України з боку російських 

військових,  

Підтверджуючи, що співпрацювати, керуючись принципами взаємної поваги та 

дружби,  

є обов’язком всіх членів EUROSAI,  



Вважаючи найважливішим - це сприяти захисту верховенства права в країнах-

членах EUROSAI,  

Встановлюючи, що поточна російська агресія проти України продовжує 

становити загрозу цінностям та принципам EUROSAI та 

Розглянувши заклик Рахункової палати України засудити російську агресію 

проти України та позбавити Рахункову палату Росії членства в Міжнародній 

організації вищих органів аудиту (INTOSAI),  

Бажаючи засудити всі акти насильства проти невинних громадян та висловити 

нашу підтримку українському народу та ВОА України, 

 Схвалено наступну заяву Керівної ради EUROSAI:    

1. Керівна рада EUROSAI призупиняє будь-яку співпрацю з Рахунковою 

палатою Російської Федерації та Комітетом державного контролю 

Республіки Білорусь та будь-якими державними установами Російської 

Федерації та Білорусі – вступає в силу негайно. 

2. Керівна рада EUROSAI закликає членів EUROSAI утримуватися від 

будь-якого співробітництва з Рахунковою палатою Російської Федерації та 

Комітетом державного контролю Республіки Білорусь, будь-якими 

державними установами Російської Федерації та утримуватися від участі в 

організованих ними заходах в межах чи поза межами співпраці EUROSAI 

та INTOSAI. 

3. Керівна рада EUROSAI закликає INTOSAI розглянути питання щодо 

припинення повноважень Рахункової палати Російської Федерації як 

Президента INTOSAI та закликати Федеративну рахункову палату 

Австрійської Республіки в якості Генерального секретаріату INTOSAI взяти 

на себе роль і обов’язки, що випливають із Президентства INTOSAI, 

допоки повноваження Президентства INTOSAI не буде передано 

Аудиторському суду Федеративної Республіки Бразилія на XXIV Конгресі 

INTOSAI (INCOSAI) в м. Бразиліа. 

4. Керівна рада EUROSAI бере на себе зобов'язання надати Рахунковій 

палаті України максимальну підтримку та допомогу у виконанні своїх 

обов’язків та збереженні її незалежності. 

5. Керівна рада EUROSAI закликає членів EUROSAI надати Рахунковій 

палаті України максимальну підтримку та допомогу у виконанні її 

обов’язків та збереженні незалежності.    



Керівна рада EUROSAI категорично та однозначно засуджує цю агресію Росії 

проти України – незалежної та суверенної європейської держави. 

Ми думками та серцем з народом України. Керівна рада EUROSAI підтримує 

народ України. 

 

 

 


