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  ЗАТВЕРДЖЕНО 
Загальними зборами членів Інституту 

Всеукраїнської громадської організації 

«Інститут внутрішніх аудиторів України», 

Протокол № 13-05-2021  від 13 травня 2021р. 

 

 

           ПОЛОЖЕННЯ 

про Правління  

Всеукраїнської громадської організації  

«Інститут внутрішніх аудиторів України» 

 

Положення про Правління Всеукраїнської громадської 

організації «Інститут внутрішніх аудиторів України» (далі - 

«Інститут») розроблене на виконання Статуту Інституту та 

визначає статус, склад, функції, повноваження, порядок 

формування та організацію роботи Правління Інституту. 

 

Стаття 1. Загальні положення 

1.1. Правління є постійно діючим колегіальним органом 

управління Інституту Всеукраїнської громадської організації 

«Інститут внутрішніх аудиторів України», що діє в період між 

Загальними зборами. 

1. 2.    У своїй діяльності Правління Інституту керується чинним 

законодавством України, Статутом Інституту, рішеннями 

Загальних зборів Інституту, цим Положенням та іншими 

внутрішніми нормативними документами Інституту. 

1. 3.   Контроль за діяльністю Правління та Президента Інституту 

здійснюють Загальні Збори членів Інституту та Ревізійна комісія 

Інституту. 
 

Стаття 2. Повноваження Правління Інституту 

2.1. До компетенції Правління Інституту належать: 
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2.1.1. поточне управління Інститутом, зокрема: 

- затвердження річних кошторисів, планів Інституту; 

- підготовка і затвердження штатного розкладу Інституту. 

2.1.2. розробка пропозиції щодо основних напрямків роботи 

Інституту, визначення та виконання плану роботи Правління на 

відповідний термін; 

2.1.3. скликання чергового та позачергового засідання Загальних 

зборів; 

2.1.4. підготовка та затвердження положень і процедур для 

виконання статутної діяльності Інституту, а також зміни до них; 

2.1.5. забезпечення та контроль виконання рішень Загальних 

зборів; 

2.1.6. затвердження порядку повідомлення членів Інституту про 

скликання засідання Загальних зборів, визначення норми 

представництва на Загальних зборах, підготовки засідань 

Загальних зборів; 

2.1.7. надання згоди Президенту на призначення або звільнення 

з посади виконавчого директора; 

2.1.8. утворення спеціалізованих органів Інституту для 

реалізації функцій та повноважень діяльності, як постійно 

діючих комітетів і тимчасових комісій, робочих груп та інших, 

затвердження напрямків їх роботи та повноважень, а також 

затвердження голів таких підрозділів; 

2.1.9. утворення відокремлених підрозділів Інституту; 

2.1.10. створення в порядку, передбаченому законом, юридичних 

осіб (товариств, підприємств), якщо така діяльність відповідає 

меті (цілям) Інституту та сприяє її досягненню; 

2.1.11. затвердження положень, правил, процедур, регламентів та 

інших внутрішніх документів Інституту, крім тих, затвердження 

яких належить до виключної компетенції Загальних зборів 

визначення розміру вступних та членських внесків, порядок їх 

сплати; 
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2.1.12. прийняття членів до Інституту, виключення членів з 

Інституту. Визначення різних форм індивідуального та 

колективного членства в Інституті у відповідності до правил 

Глобального Інституту внутрішніх аудиторів; 

2.1.13. визначення розміру вступних та членських внесків, 

порядок їх сплати; 

2.1.14. затвердження зразків печатки, штампів та Положення 

про символіку Інституту, а також зразка посвідчення члена 

Інституту; 

2.1.15. прийняття рішення про участь у спілках громадських 

організацій та громадських радах при державних органах та 

вихід з них; 

2.1.16. підготовка та подання на розгляд Загальних Зборів 

Інституту річного звіту про діяльність Інституту; 

2.1.17. підготовка та подання до Глобального Інституту 

внутрішніх аудиторів, США, звіту про діяльність Інституту; 

2.1.18. підготовка та подання державних органів звітів про 

діяльність Інституту; 

2.1.19. розгляд скарг на дії членів та штатних працівників 

Інституту та прийняття дисциплінарних заходів; 

2.1.20. розпорядження коштами та майном Інституту в межах 

його кошторису та у відповідності з рішеннями Загальних 

Зборів Інституту; 

2.1.21. організація співпраці у встановленому законодавством 

порядку з державними органами і установами, громадськими 

організаціями, в тому числі міжнародними, профспілками та 

засобами масової інформації; 

2.1.22. проведення самооцінки на основі ризиків з метою 

визначення шляхів підвищення ефективності, досягнення цілей, 

та обмеження ризиків Інституту; 

2.1.23. інші повноваження, віднесені до компетенції Правління 

Статутом або рішеннями Загальних зборів. 
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Стаття 3. Склад та порядок формування Правління 

Інституту 

3.1. До складу Правління входять Президент та члени Правління. 

3.2. Члени Правління обираються терміном на 3 (три) роки з 

правом переобрання. Перебіг терміну повноважень членів 

Правління починається з моменту закінчення засідання 

Загальних зборів членів Інституту, на якому їх обрано. 

3.3. Правління обирається на Загальних зборах членів Інституту 

із кандидатів членів Інституту в кількості не менше п’яти. 

3.4. Член Правління може в будь-який час подати у відставку, 

яка приймається Правлінням Інституту. 

3.5. Члена Правління може бути достроково відкликано з 

посади за рішенням Правління з дотриманням наступного 

порядку: 

3.5.1. питання відкликання з посади має бути обґрунтованим та 

зумовленим, зокрема, але не виключно, такими чинниками як: 

невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за 

посадою; поширення від імені Інституту відомостей, що 

завдають шкоди інтересам та/або діловій репутації Інституту; 

суттєве порушення Статуту Інституту, рішень Загальних зборів 

або Правління та інше; 
 

3.5.2. ініціативу з відкликання підтримало не менше, аніж 2/3 

членів Правління в повному складі; 

3.6. Заміщення посад членів Правління, які стали вакантними, 

проводиться черговими Загальними зборами шляхом обрання 

нових членів Правління. 

3.7. На засіданнях Правління головує Президент. У випадку 

відсутності Президента головуючий обирається з числа членів 

Правління. 

3.8. Голови відокремлених підрозділів Інституту мають право 

брати участь у всіх засіданнях Правління, крім закритих, з 

правом дорадчого голосу. 
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Стаття 4. Порядок проведення засідань Правління 

Інституту 

4.1. Положення затверджується Загальними зборами членів 

Інституту. 

4.2. За рішенням Загальних зборів членів Інституту до цього 

Положення можуть бути внесені зміни та доповнення простою 

більшістю голосів. 


