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ПОЛОЖЕННЯ 

про надання інформації 

Всеукраїнською громадською організацією 

«Інститут внутрішніх аудиторів України» 

1. Загальні Положення 

1.1. Положення про надання інформації (далі - Положення) Всеукраїнською громадською 

організацією «Інститут внутрішніх аудиторів України» (далі - Інститут) розроблено 

відповідно до чинного законодавства України, Статуту та локальних нормативних актів 

Інституту. 

1.2. Положення визначає порядок надання Інститутом інформації щодо своєї діяльності 

(далі- Інформація) членам Інституту, державним установам та організаціям, іншим особам. 

1.3. Члени Інституту мають право на отримання Інформації щодо згідно Статуту, цього 

Положення та локальних нормативних актів Інституту. 

1.4. Державні установи та організації мають право на отримання Інформації в 

установленому діючим законодавством порядку. 

1.5. Інші особи мають право на отримання Інформації в порядку та за рішенням Правління. 

1.6. Інформація може бути відкритою, обмеженого користування та конфіденційною. 

2. Інформація, що надається Інститутом 

2.1. Відкрита Інформація є інформацією для необмеженого кола осіб. 

2.2. Правління Інституту затверджує перелік відкритої Інформації. 

2.3. Відкрита Інформація надається згідно рішення Правління або Президента Інституту 

шляхом: 

• розміщення на відкритій частині web-сайту Інституту, 

• розміщення на рекламних та інформаційних носіях, 

• публікацій в газетах, журналах, книгах, тощо; 

2.4. Відповідальною особою за контроль над розміщенням відкритої інформації являється 

Виконавчий директор Інституту. 

2.5. Інформація обмеженого користування є Інформацією для членів Інституту. 

2.6. Правління затверджує перелік Інформації для членів Інституту; 

2.7. Інформація для членів Інституту надається згідно рішення Правління або Президента 

Інституту: 

• шляхом розміщення на частині web-сайту Інституту, до якої мають доступ виключно 

члени Інституту. Копіювання Інформації з цієї частини web-сайту заборонено і 

досягається технічними засобами; 

• шляхом розсипки електронною поштою. 

2.8. Правління затверджує перелік конфіденційної інформації. 

2.9. Конфіденційна інформація не підлягає наданню, окрім випадків, передбачених діючим 

законодавством. 

2.10.Члени Інституту не мають права на отримання персональної інформації щодо інших 

членів Інституту без згоди останніх. 

 
3. Порядок надання Інформації за запитами 

3.1. Рішення про надання Інформації за запитами приймає Правління. 
3.2. Запити від державних установ та організацій повинні мати законні підстави належним 
чином оформлені. 


