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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ  

ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА 
 

Положення про функціональні обов’язки Виконавчого директора Всеукраїнської 

громадської організації «Інститут внутрішніх аудиторів України» (далі - «Інститут») 

розроблене на виконання Статуту Інституту та визначає статус, функції, повноваження, 

порядок роботи Виконавчого директора Інституту. 

 

Стаття 1. Загальні положення 

1.1.Виконавчий директор Інституту належить до категорії керівників. 

1.2. Виконавчий директор призначається рішенням Правління  шляхом голосування 

(письмового або через засоби електронного зв’язку ) терміном на 3 (три) роки. 

1.3. Новообраний Виконавчий директор вступає на посаду з моменту  його письмового 

призначення на посаду.  Кандидатура на посаду Виконавчого директора може бути 

запропонована Президентом, або будь-яким членом правління  Інституту і має бути 

подана до Правлінням, разом із письмовою згодою кандидата. 

1.4.Виконавчий директор виконує обов'язки Президента у разі його відсутності.  

1.5.Виконавчий Директор Інституту підпорядковується Правлінню. 

1.6. Виконавчий директор може бути звільнений із  посади за рішенням Правлінням з 

дотриманням порядку, визначеного Статутом Інституту. 

Стаття 2.  Права, обов'язки та повноваження 

 

2.1.  В межах своєї компетенції Виконавчий директор : 

2.1.1.   має право підписувати будь-які документи, що стосуються діяльності Інституту; 

2.1.2. забезпечує координацію господарської діяльності Інституту та Ревізійної комісії 

задля безперешкодного виконання їх прямих обов’язків ; 

2.1.3.  формує та підписує штатний розклад інституту.  

2.2. Виконавчий директор має повноваження: 

2.1.1. контролювати ведення фінансової діяльності та використання активів Інституту; 

2.1.2. отримувати  висновки про фінансову діяльність та використання активів Інституту 

до затвердження Загальними зборами річних бюджетів, балансів, фінансових та 

інших звітів керівних органів; 

2.1.3. проводити періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання 

активів Інституту, залучати незалежних експертів до указаних перевірок. 

2.3. Виконує інші функції, що випливають з Статуту Інституту та чинного законодавства 

України. 

 



Стаття 3. Відповідальність 
 

3.1. Виконавчий директор Інституту несе персональну відповідальність за:  

3.1.1.виконання статутних цілей та завдань, облік і звітність Інституту - перед Правлінням 

Інституту. 

3.1.2. неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені 

цим Положенням, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю. 

3.1.3. правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених 

чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України. 

3.1.4. завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним 

законодавством та законодавством про працю України. 

3.1.5. наслідки прийнятих ним рішень, що виходять за межі його повноважень, які 

визначені чинним законодавством, Статутом Інституту, іншими нормативними правовими 

актами. Виконавчий директор не звільняється від відповідальності, якщо дії, що тягнуть 

відповідальність, були здійснені особами, яким він делегував свої права. 

3.1.6. недотримання норм охорони праці, техніки безпеки і протипожежної безпеки - в 

межах і порядку, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним 

законодавством України; 

3.1.7. розголошення інформації, яка становить службову, комерційну таємницю та / або 

носить конфіденційний характер - у межах і порядку, визначених чинним 

адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України 

3.1.8. недобросовісне використання майна та коштів Інституту у власних інтересах, або в 

інтересах, протилежних статутним цілям, несе відповідальність в межах, визначених 

цивільним, кримінальним та адміністративним законодавством України. 

 

Стаття 4.  Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення 

4.1. Положення затверджується Правлінням  Інституту. 

4.2. За рішенням Загальних Зборів Інституту до цього Положення можуть бути внесені 

зміни та доповнення простою більшістю голосів. 

 


