
 
 
 

РАХУНКОВА ПАЛАТА  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 22 вересня 2015 року № 5-4  
 
 

м. Київ 
 

Про результати міжнародного координованого паралельного аудиту 
інформаційних систем управління державним боргом 

 
Відповідно до статті 98 Конституції України, статей 7, 25, 26, 35 та 36 

Закону України «Про Рахункову палату» Рахункова палата розглянула 
Спільний звіт про результати міжнародного координованого паралельного 
аудиту інформаційних систем управління державним боргом. За результатом 
такого розгляду Рахункова палата 

 
В С Т А Н О В И Л А: 

 
Рахункова палата на засіданні Робочої групи INTOSAI з державного 

боргу у вересні 2012 року ініціювала проведення в 2013-2014 роках 
координованого паралельного аудиту інформаційних систем управління 
державним боргом.  

Наприкінці квітня 2013 року Рахункова палата приймала у м. Києві 
установче засідання учасників та спостерігачів аудиту. За результатами 
засідання учасники схвалили Загальну програму координованого паралельного 
аудиту та орієнтовний графік його проведення у 2013-2014 роках.  

Аудит проводився вищими органами фінансового контролю Бразилії, 
Болгарії, Фіджі, Грузії, Молдови, Румунії, України, Ємену та Замбії. ВОФК 
Китаю, Єгипту, Мексики і Російської Федерації прийняли участь у проекті в 
якості спостерігачів. 

Аудит показав, що державні органи створили надійні та стійкі ІСУДБ, 
разом з відповідною інфраструктурою; системи були розроблені і 
підтримувалися на сучасному технічному рівні. В цілому, розглянуті 
інформаційні системи забезпечили збір, обробку та надання звітних даних щодо 
боргу, а також ведення справ у системі у відповідності з національними 
вимогами та очікуваннями користувачів стосовно можливостей системи, що 
сприяло полегшенню процесу управління державним боргом. Тим не менш, 
аудит показав деякі недоліки і слабкі сторони у питанні загального управління, 
загальних і прикладних засобів контролю, пов'язаних з інформаційними 
системами боргу. 
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За результатами обговорення та на підставі вищевикладеного Рахункова 
палата  

В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Спільний звіт про результати міжнародного координованого 

паралельного аудиту інформаційних систем управління державним боргом 
затвердити. 

2. Направити Спільний звіт про результати міжнародного 
координованого паралельного аудиту інформаційних систем управління 
державним боргом для схвалення вищими органами фінансового контролю-
учасниками паралельного аудиту. 

3. Направити Спільний звіт про результати міжнародного 
координованого паралельного аудиту інформаційних систем управління 
державним боргом, схвалений ВОФК-учасниками, Комітету Верховної Ради 
України з питань бюджету, Міністерству фінансів України та Секретаріату 
Робочої групи INTOSAI з державного боргу. 

4. Після схвалення Спільного звіту про результати міжнародного 
координованого паралельного аудиту інформаційних систем управління 
державним боргом ВОФК-учасниками підготувати відповідну інформацію для 
направлення Кабінету Міністрів України. 

5. Рішення Рахункової палати та резюме Спільного звіту про результати 
міжнародного координованого паралельного аудиту інформаційних систем 
управління державним боргом українською та англійською мовами 
оприлюднити на офіційному веб-сайті Рахункової палати. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Рахункової 
палати Пилипенка В.П. 

 
 
Голова Рахункової палати                                                Р.М. Магута 
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