
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

від 3 березня 2020 р. № 182 

Київ 

Деякі питання органів державного  
фінансового контролю  

Кабінет Міністрів України постановляє: 
1. Ліквідувати як юридичні особи публічного права міжрегіональні 

територіальні органи Державної аудиторської служби за переліком згідно з 
додатком. 

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, 
що додаються.  

 Прем’єр-міністр України О. ГОНЧАРУК 

Інд. 67



Додаток 

до постанови Кабінету Міністрів України 

від 3 березня 2020 р. № 182 

ПЕРЕЛІК 

міжрегіональних територіальних органів  
Держаудитслужби, що ліквідуються 

Північний офіс Держаудитслужби 

Північно-східний офіс Держаудитслужби 

Південний офіс Держаудитслужби 

Західний офіс Держаудитслужби 

Східний офіс Держаудитслужби 

_____________________



ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 3 березня 2020 р. № 182 

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. № 955 
“Про затвердження Порядку планування заходів державного фінансового 
контролю Державною аудиторською службою та її міжрегіональними 
територіальними органами” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 32, 
ст. 1478; 2003 р., № 42, ст. 2221; 2011 р., № 71, ст. 2684; 2014 р., № 57, 
ст. 1554; 2015 р., № 50, ст. 1618; 2016 р., № 100, ст. 3261): 

1) у назві та пункті 1 постанови слова “Державною аудиторською 
службою та її міжрегіональними територіальними органами” замінити 
словами “органами державного фінансового контролю”; 

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою: 
у назві Порядку слова “Державною аудиторською службою та її 

міжрегіональними територіальними органами” замінити словами 
“органами державного фінансового контролю”; 

у пункті 2 слова “Держаудитслужби та її міжрегіональних 
територіальних органів” замінити словами “органів державного 
фінансового контролю”; 

пункт 3 викласти в такій редакції: 
“3. Проведення державного фінансового аудиту та інспектування 

здійснюється відповідно до планів проведення заходів державного 
фінансового контролю, які складаються на плановий період, яким є кожне 
півріччя.”; 

у пункті 5 слова “Держаудитслужби та її міжрегіональних 
територіальних органів” замінити словами “органів державного 

фінансового контролю”; 

у пункті 6 слова “Держаудитслужби та її міжрегіональних 
територіальних органів” виключити, а слово “Держаудитслужбою” 

замінити словами “ Офісом фінансового контролю”; 

у пункті 7: 
в абзаці першому слова “Держаудитслужби та її міжрегіональних 

територіальних органів” виключити; 
у підпункті “а” слова “, які не потребують термінового виконання без 

включення до планів” виключити; 
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підпункт “в” викласти в такій редакції: 
“в) пропозиції Рахункової палати, Мінфіну, Мінекономіки, ДФС, 

Казначейства, прийняті органами державного фінансового контролю до 
виконання;”; 

в абзаці першому підпункту “г” слова “Держаудитслужбою та її 
територіальними органами” замінити словами “органами державного 
фінансового контролю”; 

у підпункті “ґ” слово “Держаудитслужбою” замінити словами 
“органами державного фінансового контролю”; 

доповнити Порядок пунктами 71
 та 9 такого змісту: 

“7
1. До планів проведення заходів державного фінансового контролю 

включаються заходи державного фінансового аудиту та інспектування за 
високоризиковими операціями щодо використання державних ресурсів за 
підставами, зазначеними у підпунктах “б”—“ґ” пункту 7 цього Порядку.”; 

“9. Звернення, пропозиції, ініціативи, передбачені у підпунктах “б”, 

“в”, “ґ” пункту 7 цього Порядку, що надійшли після затвердження плану 
заходів державного фінансового контролю, можуть з урахуванням 
пункту 7

1
 цього Порядку бути враховані під час складання плану заходів 

державного фінансового контролю на наступні планові періоди.”; 

у пункті 8 слова “Держаудитслужби та її міжрегіональних 

територіальних органів” виключити. 
2. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 

2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності 
працівників апарату та територіальних органів центральних органів 
виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 
2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882; 2019 р., № 100, ст. 3362) 
позицію 

“Офіс фінансового контролю 416 416 1896 1896” 

замінити такою позицією: 
“Офіс фінансового контролю 800 800 1512 1512”. 

_____________________ 

 


