
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 11 грудня 2019 р. № 1025 

Київ 

Про утворення Офісу фінансового контролю 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Утворити Офіс фінансового контролю як інспекцію, що є  
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та 
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів та який 
реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, 
реорганізувавши Державну аудиторську службу шляхом перетворення. 

2. Установити, що Офіс фінансового контролю є правонаступником 
майна, прав та обов’язків реорганізованої Державної аудиторської служби. 

3. Внести до постанов 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; 2018 р., № 89, ст. 2961; 2019 р., № 50, 
ст. 1692) і від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи 
центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., 
№ 74, ст. 2105; 2019 р., № 86, ст. 2898) зміни, що додаються. 

4. Міністерству фінансів подати Кабінетові Міністрів України: 

1) у місячний строк проект акта щодо утворення комісії з реорганізації 
Державної аудиторської служби; 

2) у двомісячний строк проект Положення про Офіс фінансового 
контролю та пропозиції щодо внесення змін до актів законодавства, що 
випливають з цієї постанови. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 11 грудня 2019 р. № 1025 

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

від 5 квітня 2014 р. № 85 і від 10 вересня 2014 р. № 442 

1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України 
від 5 квітня 2014 р. № 85 позицію 

“Держаудитслужба 594 594 2708 2708” 

замінити такою позицією: 

“Офіс фінансового контролю 416 416 1896 1896”. 

2. У розділі II та підпункті 12 розділу III схеми спрямування і 
координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом 
Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. 
№ 442, слова “Державна аудиторська служба України” замінити словами 
“Офіс фінансового контролю”. 
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