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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 Ревізійну комісію 

 Всеукраїнської громадської організації  
«Інститут внутрішніх аудиторів України» 

 
Положення про Ревізійну комісію 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 Ревізійної комісії Інституту 
 

 

Стаття 1. Загальні положення 
 

1.1. Ревізійна комісія (контрольний орган) має консультативні і контрольні повноваження 
з питань фінансової діяльності і цільового використання активів Інституту 

 
1.2.  Ревізійна комісія підзвітна та підконтрольна Загальним зборам членів Інституту. 

 
1.3. Ревізійна комісія інформує Правління Інституту про результати своєї роботи. 

 
1.4. Ревізійна комісія Інституту у своїй діяльності керується чинним законодавством 
України, Статутом Інституту, рішеннями Загальних зборів членів Інституту, цим 
Положенням та іншими внутрішніми документами Інституту. 

 

 

Стаття 2. Склад та порядок формування Ревізійної комісії 
 

2.1. Ревізійна комісія обирається (створюється) Загальними зборами на термін на 3 роки у 
складі трьох членів, з правом переобрання, не більше ніж 2 (два) терміни поспіль або шість 
років підряд.. 

 
2.2. Обрані члени Ревізійної комісії обирають між собою Голову та Секретаря. 

 
2.3. Члени інших керівних органів і працівники Інституту не можуть бути членами 
Ревізійної комісії . Особи у разі обрання їх членами Ревізійної комісії повинні вийти із 
складу інших органів управління Інституту. 

 
2.4. Член Ревізійної комісії може бути відкликаний до закінчення строку повноважень 
Ревізійної комісії за наявності достатніх для цього підстав. Рішення про дострокове 
відкликання члена Ревізійної комісії приймається Загальними зборами Інституту. 

 

 

Стаття 3. Функції Ревізійної комісії 
 

Ревізійна комісія має функції: 
 

3.1. Проводити періодичний та спеціальний аналіз економічного та фінансового стану 
Інституту; 

 

3.2. Проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та залучати 

незалежних експертів, у разі необхідності, до указаних перевірок з питань:
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3.2.1. дотримання органами управління та посадовими особами положень чинного 
законодавства України, Статуту та інших внутрішніх документів Інституту; 
 
3.2.2. належного виконання рішень Загальних Зборів, Правління та інших посадових осіб 
Інституту з питань фінансово-господарської діяльності Інституту; 
 
3.2.3. повноти, правильності та своєчасності документального оформлення фінансово-
господарських операцій Інституту; 
 
3.2.4. ефективності використання коштів та майна Інституту; 
 
3.2.5. ефективності використання матеріальних та фінансових ресурсів Інституту; 
 
3.2.6. повноти та правильності обліку членських внесків та інших надходжень до 
Інституту; 
 
3.2.7. правильності та достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку і 
звітності Інституту; 
 
3.2.8. виконання Інституту прийнятих на себе фінансових зобов'язань, в тому числі щодо 
сплати всіх передбачених чинним законодавством України обов'язкових податків та 

зборів, розрахунків з банківськими та іншими кредитними установами, а також 
контрагентами Інституту. 

 
3.3. Регулярне, за результатами кожної проведеної перевірки/ревізїї/службового 
розслідування, інформування Правління Інституту про результати проведених 

ревізій/перевірок/службових розслідувань з наданням відповідних письмових висновків та 

пропозицій щодо усунення виявлених недоліків та порушень. 
 

3.4. Інші функції, відповідно до Статуту Інституту та цього Положення. 
 

 

Стаття 4. Повноваження членів Ревізійної комісії 

Членам Ревізійної комісії надаються такі повноваження: 
 

4.1. Перевіряти повноту та достовірність інформації і документів, на основі яких 
складається щорічна фінансова звітність Інституту, а також відповідність фінансової 
звітності таким документам. 

 
4.2. Проводити ревізію фінансових, в тому числі бухгалтерських, документів Інституту. 

 
4.3. Вимагати у Правління позачергового скликання Загальних Зборів Інституту у випадку 
виникнення загрози істотним інтересам Інституту. 

 
4.4. Вимагати надання всіх документів, необхідних для проведення в межах своєї 
компетенції ревізій, перевірок та службових розслідувань. 

 
4.6. Вимагати, в тому числі письмових пояснень посадових осіб Інституту. 

 
4.7. Вимагати залучення до участі у ревізіях, перевірках та/або службових розслідуваннях 
посадових осіб Інституту. 

 
4.8. Вносити пропозиції щодо фінансової діяльності та використання активів Інституту; 

   4.9. Складати висновки про фінансову діяльність та використання активів Інституту до 

затвердження Загальними зборами річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів 

керівних органів; 

4.10 Складати висновки з інших питань за поданням керівних органів Інституту; 

проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання 

активів Інституту, залучати незалежних експертів до указаних перевірок. 

4.11. Направляти результати перевірок Правлінню Інституту. 
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Стаття 5. Організація роботи Ревізійної комісії 
 

5.1. Ревізійна комісія виконує свої функції шляхом здійснення чергових та позачергових 
перевірок, ревізій та службових розслідувань. 

 
5.2. Ревізійна комісія проводить чергові перевірки за підсумками фінансово-господарської 

діяльності Інституту за рік для подання висновку по річній фінансовій звітності Інституту, 

не пізніше як за два місяці до початку роботи Загальних чергових зборів членів Інституту, 

а також протягом 10 діб на письмовий запит Правління або 30 % членів Інституту. 
 

5.3. Ревізійна комісія проводить позачергові перевірки у таких випадках: 
 

5.3.1. за рішенням Загальних Зборів Інституту; 
 

5.3.2 за рішенням Правління Інституту; 
 

5.3.3. за власного ініціативою. 
 

5.4. За рішенням вищезазначених органів або за власного ініціативою Ревізійна комісія 
також може здійснювати службові розслідування по окремих фактах порушень з боку 
органів та посадових осіб Інституту. 

 
5.5. Матеріали планових та позапланових перевірок, ревізій, а також службових 
розслідувань з висновком, підписаним членами Ревізійної комісії, що проводили 

відповідну ревізію, перевірку або службове розслідування, надаються Правлінню Інституту 
в триденний термін з дати підписання. 

 
5.6. Ревізійна комісія проводить засідання по мірі необхідності, але не рідше одного разу на 
шість місяців. 

 
5.7. Дата проведення та порядок денний засідання Ревізійної комісії повідомляється членам 
Ревізійної комісії Головою комісії не пізніше ніж за 7 днів до дня засідання, крім 

 
випадків, коли дата проведення засідання Ревізійної комісії була визначена на 
попередньому її засіданні. 

 
5.8. Ревізійна комісія для проведення організаційної та підготовчої роботи обирає 
Секретаря Ревізійної комісії з числа її членів. 

 
5.9. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення з питань порядку денного, якщо на 
засіданні присутні не менше двох членів Ревізійної комісії. 

 
5.10. Ревізійна комісія на своїх засіданнях розглядає та вирішує питання: 

 
5.10.1. проведення позачергових перевірок , та службових розслідувань за ініціативою 

Ревізійної комісії; 

5.10.2. порядку проведення членами Ревізійної комісії перевірок , ревізій та службових 
розслідувань; 

 
5.10.3. затвердження висновків Ревізійної комісії по проведених перевірках, ревізіях та 

службових розслідуваннях; 
 

5.10.4. інші питання діяльності Ревізійної комісії. 
 

5.11. Кожен член Ревізійної комісії має при голосуванні один голос. 
 

5.12. Всі рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів та 
оформлюються протоколом засідання Ревізійної комісії. 

 



4 
 

5.13. Члени Ревізійної комісії, які не згодні з рішенням Ревізійної комісії, мають право 
висловити свою особливу думку, яка зазначається в протоколі та доводиться до відома 
Правління Інституту. 

 
5.14. Книга протоколів засідань Ревізійної комісії або засвідчені виписки з неї, у будь- який 
час надаються для ознайомлення Правлінню Інституту та Виконавчому директору. 

 
5.15. Члени Ревізійної комісії зобов’язані зберігати від розголошення конфіденційну 
інформацію з питань діяльності Інституту. 

 
5.16. Члени Ревізійної комісії здійснюють свої функції на громадських засадах. 

 

Стаття 6. Відповідальність членів Ревізійної комісії 
 

6.1. Члени Ревізійної комісії несуть персональну відповідальність за: 
 

6.1.1. достовірність, повноту та об'єктивність відомостей, які містяться у висновках та 
рішеннях Ревізійної комісії, а також в інших документах, що підготовлені нею; 6.1.2. 
завдані матеріальні збитки Інституту ;  
6.1.3. недотримання норм охорони праці, техніки безпеки і протипожежної безпеки; 

 
6.1.4. розголошення інформації, яка становить службову, комерційну таємницю та / або 
носить конфіденційний характер. 

 
6.2. Член Ревізійної комісії у випадку порушення, невиконання або неналежного виконання 
ним своїх обов'язків несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України і 
положень внутрішніх актів Інституту. 

 

 

Стаття 7. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення 

7.1. Положення затверджується Загальними зборами членів Інституту. 
 

7.2. За рішенням Загальних Зборів членів Інституту до цього Положення можуть бути 
внесені зміни та доповнення простою більшістю голосів. 


