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Звітування щодо використання публічних коштів у країнах світу 

 

1. Британія 

Усі витрати центрального уряду підпорядковуються принципам викладеним в посібнику щодо 

Керування державними коштами (далі КДК1). Звітування щодо використання публічних 

коштів відбувається у різні способи2: 

 Бухгалтером (Accounting Officer). Кожен орган центрального уряду повинен мати 

бухгалтера, який призначається Державним казначейством, постійним керівником 

департаменту центрального уряду. Бухгалтер діє в межах повноважень міністра, якому 

підпорядковується. 

 Підзвітністю перед парламентом. 

 Комітетом з розподілу державних коштів (КРДК) – The Committee of Public Accounts, 

який проводить регулярні громадські слухання. 

 Парламент делегує повноваження щодо витрат до певних лімітів всім відомствам 

центрального уряду та їхнім частково незалежним структурам. Усі витрати, що 

перевищують ці ліміти або є спірними, мають бути затверджені Державним 

казначейством. 

Санкції за неоприлюднення 

Система штрафів не передбачена законодавством. Проте, якщо бухгалтер зафіксує, що 

пропозиція щодо витрачання коштів не відповідає стандартам, він має звернутися до міністра 

за подальшими вказівками. Бухгалтер повинен якнайшвидше опублікувати інформацію на 

gov.uk. Винятки – конфіденційна інформація. Копії вказівок міністра обов’язково надаються 

Контролеру та Генеральному аудитору, й інформують Комітет з розподілу державних коштів3. 

 

2. Сполучені Штати Америки 

Звітування щодо використання публічних коштів відбувається у різні способи: 

a. Щорічні фінансові звіти 

Починаючи з 1990 року, Конгрес зобов’язав більшість органів виконавчої влади готувати 

щорічні перевірені фінансові звіти, і подавати їх Конгресу та директору Офісу менеджменту 

та бюджету США (ОМБ) (розд. 31 Кодексу США, §3515(a)4). В агенціях із законодавчо 

призначеними Генеральними інспекторами (ГІ) – Inspectors General (IG), ці щорічні аудити 

                                                           
1https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/994901/MPM_Spring_21__without_annexes_1806

21.pdf   
2 https://www.gov.uk/government/publications/public-spending-the-accountability-framework/public-spending-the-accountability-framework  
3 https://www.gov.uk/government/collections/ministerial-directions  
4 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/31/3515  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/994901/MPM_Spring_21__without_annexes_180621.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/994901/MPM_Spring_21__without_annexes_180621.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/public-spending-the-accountability-framework/public-spending-the-accountability-framework
https://www.gov.uk/government/collections/ministerial-directions
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/31/3515


 

повинні керуватися Агентством ГІ, але на практиці такі аудити зазвичай укладаються ГІ з 

незалежним державним аудитором5.  

Також існує інструмент звітності внутрішнього контролю. Конгрес прийняв два законодавчі 

акти, які встановлюють вимоги до внутрішнього контролю в органах виконавчої влади. 

Положення включені в Закон про фінансову доброчесність федеральних менеджерів – Federal 

Managers’ Financial Integrity Act 1982 року6. Установи повинні виявляти невідповідні облікові 

та адміністративні системи й щорічно звітувати про план їхнього коригування Конгресу та 

Президенту (розд. 31 Кодексу США, §3512(d)(2)7).  

b. Фінансові директори 

Закон про фінансових директорів (ЗФД)8 - Chief Financial Officers (CFO) Act 1990 року 

встановив посаду фінансового директора в 24 великих агентствах виконавчої влади (розд. 31 

Кодексу США, §901(b)9). Кожна агенція повинна надавати голові агентства та ОМБ річний 

звіт, що містить фінансові та аудиторські звіти (розд. 31 Кодексу США, §902 (a)(6)10). 

Ці річні звіти мають бути включені до Звіту про результативність та підзвітність агентства, а 

також до Фінансового звіту агентства. Потім ОМБ зобов’язаний надати Конгресу Звіт про стан 

фінансового управління з підсумковими фінансовими звітами агентства та аудиторськими 

звітами (розд. 31 Кодексу США, §3512(a)(2)7). 

c. Урядова звітність 

Міністерство фінансів, у координації з ОМБ, зобов’язане надати Конгресу та Президенту 

перевірений фінансовий звіт уряду Сполучених Штатів (розд. 31 Кодексу США, §331(e)(1)11. 

Правки з вимогою були внесені у 1994 до Закону про реформу урядового управління. 

Управління підзвітності уряду (УПУ) - Government Accountability Office (GAO) перевіряє 

загальноурядовий звіт (розд. 31 Кодексу США, §331(e)(2). 

Санкції (штрафи) за неоприлюднення 

У законодавстві США немає відповідних вимог щодо санкцій чи штрафів за неоприлюднення. 

Однак історична практика показує, що до ухвалення ЗФД у 1990 р. система управління США 

також зазнавала труднощів у питанні повного оприлюднення інформації державними 

органами. Виходом став обов’язковий аудит фінансових звітів агентств12. 

Також є система контролю за неналежністю платежів. Чинний закон вимагає від органів 

виконавчої влади, серед іншого, оцінювати суму неправомірних платежів за програми, та 

реалізовувати план щодо скорочення та відшкодування неналежних платежів (розділ 31 

Кодексу США, §3352(a), (c), (d)13. Положення включено до Закону про цілісність інформації 

                                                           
5 https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11610  
6 https://www.congress.gov/bill/97th-congress/house-

bill/1526#:~:text=Federal%20Managers'%20Financial%20Integrity%20Act,assure%20the%20accountability%20of%20assets    
7 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/31/3512  
8 https://govinfo.library.unt.edu/npr/library/misc/cfo.html  
9 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/31/901  
10 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/31/902   
11 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/31/331  
12 https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R42975  
13 https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title31-section3352&num=0&edition=prelim  

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11610
https://www.congress.gov/bill/97th-congress/house-bill/1526#:~:text=Federal%20Managers'%20Financial%20Integrity%20Act,assure%20the%20accountability%20of%20assets
https://www.congress.gov/bill/97th-congress/house-bill/1526#:~:text=Federal%20Managers'%20Financial%20Integrity%20Act,assure%20the%20accountability%20of%20assets
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/31/3512
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https://www.law.cornell.edu/uscode/text/31/901
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/31/902
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/31/331
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R42975
https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title31-section3352&num=0&edition=prelim


 

про платежі від 2019 року14. Вимоги щодо звітності щодо неналежних платежів зазвичай 

задовольняються через Звіт про результативність та підзвітність агентства, а також 

Фінансовий звіт агентства. У 2009 році ОМБ заснував сайт PaymentAccuracy.gov, де агентства 

з програмами «високого пріоритету важливості» повинні повідомляти про ставки та суми 

неналежних платежів і цілі щодо скорочення неналежних платежів (розд. 31 Кодексу США, 

§332115). 

 

3. Швеція 

Державне ревізійне управління (Riksrevisionen)16. Співробітники зовнішнього 

аудиту контролюють рахунки та щорічні звіти17. Вони перевіряють, як керівництво 

держустанови виконує всі правила, що стосуються проведення фінансових операцій. Усе це є 

обов'язком Riksrevisionen, яке нині належить до виконавчої гілки влади18. Його обов'язки 

визначаються ухвалою уряду, де зафіксовано, що Державне ревізійне управління є Вищим 

аудиторським органом Швеції. Державне ревізійне управління щорічно здійснює 

зовнішній аудит кожної держустанови. Контроль фінансових операцій проводяться рідко, 

основна мета якого – переконатися у достовірності та правильності річного звіту, а також 

з'ясувати, чи відповідає діяльність керівництва певним правилам. Аудиторські звіти19 

надаються на розгляд уряду; копії цих звітів пересилаються до відповідної держустанови. 

Здебільшого аудит спрямовано перевірку діяльності держустанов. Використання 

грантів може перевірятись у випадку, якщо одержувач зобов'язаний подавати звіт державі або 

якщо існують окремі додаткові вимоги для отримання гранту. Відповідно до законодавства, 

Riksrevisionen має право здійснювати аудит будь-яких операцій, у яких держава бере участь 

за допомогою державних підприємств та фондів, контрольованих державою. 

Якщо в результаті перевірки було виявлено порушення, Riksrevisionen не має права 

накладати будь-які санкції. Право робити будь-які дії належить главі держустанови, що 

перевіряється, або, зрештою, уряду. Може бути ухвалено рішення накласти адміністративні 

санкції або передати справу до прокуратури. 

Галузеві міністерства20 

 Галузеві міністерства не мають окремих ресурсів, що підлягають фінансовому 

контролю з боку відповідних органів управління. Для відстеження операцій та виконання 

держбюджету вони використовують звіти підпорядкованих їм агентств та аудиторські звіти 

Riksrevisionen. Крім цього, вони отримують щомісячні звіти про витрати виділених фондів у 

межах їх відповідальності. Внаслідок частого письмового та усного спілкування з органами, 

галузеві міністерства отримують досить повну картину діяльності своїх держустанов. 

                                                           
14 https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate- 

bill/375#:~:text=This%20bill%20reorganizes%20and%20revises,made%20by%20the%20federal%20government.&text=The%20bill%20establishes

%20an%20interagency%20working%20group%20on%20payment%20integrity       
15 https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2011-title31/html/USCODE-2011-title31-subtitleIII-chap33-subchapII-sec3321.htm  
16 https://www.riksrevisionen.se/minoritetssprak.html 
17 https://www.riksrevisionen.se/en/about-the-swedish-nao/results.html 
18 https://www.riksrevisionen.se/en/about-the-swedish-nao/governance.html 
19 https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports.html 
20 https://www.regeringen.se/sveriges-regering/ 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-%20bill/375%23:~:text=This%20bill%20reorganizes%20and%20revises,made%20by%20the%20federal%20government.&text=The%20bill%20establishes%20an%20interagency%20working%20group%20on%20payment%20integrity
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-%20bill/375%23:~:text=This%20bill%20reorganizes%20and%20revises,made%20by%20the%20federal%20government.&text=The%20bill%20establishes%20an%20interagency%20working%20group%20on%20payment%20integrity
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-%20bill/375%23:~:text=This%20bill%20reorganizes%20and%20revises,made%20by%20the%20federal%20government.&text=The%20bill%20establishes%20an%20interagency%20working%20group%20on%20payment%20integrity
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2011-title31/html/USCODE-2011-title31-subtitleIII-chap33-subchapII-sec3321.htm
https://www.riksrevisionen.se/minoritetssprak.html
https://www.riksrevisionen.se/en/about-the-swedish-nao/results.html
https://www.riksrevisionen.se/en/about-the-swedish-nao/governance.html
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports.html
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/


 

Міністерство фінансів (Finansdepartementet21) 

Всередині Міністерства фінансів немає окремих органів реалізації контролю над 

держустановами. Але бюджетне управління щомісяця відстежує динаміку доходів і витрат за 

всіма статтями прийнятого Ріксдагом (Riksdag) держбюджету, тобто за 500 асигнуваннями та 

150 статтями доходу. 

Ріксдаг (Riksdag) 

Ріксдаг має свій аудиторський орган, який називається Ревізори Ріксдага (the Auditor 

General, стаття 1722 The Riksdag Act (2014:801)). Його структура та завдання визначаються 

конституцією. Ревізори Ріксдага мають право контролювати всі операції держсектора, але їх 

основним завданням є забезпечити ефективне використання коштів держави. Ревізори 

Ріксдагу також перевіряють (відповідно до пункту 9.17.623 The Riksdag Act) щорічні фінансові 

звіти Ріксбанку (the Riksbank, Riksbanken Jubileumsfond), Адміністрації Ріксдагу, урядової 

адміністрації (зокрема адміністрації прем'єр-міністра) та королівського двору (тобто глави 

держави) та подає свої доповіді в Ріксдаг (статті 18, 1924 The Riksdag Act). 

Санкції за несвоєчасне оприлюднення/ненадання інформації – не передбачено 

законодавством. 

 

4. Норвегія 

Державні підприємства потрапляють під дію того ж законодавства, що й приватні 

компанії (Закон про товариства з обмеженою відповідальністю містить деякі спеціальні 

положення для державних товариств з обмеженою відповідальністю; розділи 8.3.2 та 8.3.3.)25. 

Відповідні законодавчі акти включають Закон про бухгалтерський облік26, Закон про 

проведення аудиту та аудиторів27, Закон про конкуренцію28, Закон про торгівлю цінними 

паперами29, податкове законодавство30 та галузеве законодавство. Деякі компанії також 

підпадають під дію Закону про свободу інформації та/або Положення про державні закупівлі 

(Закон від 19 травня 2006 р. № 17 про публічний доступ до документів у державному 

управлінні31 та розділ 2 Закону від 17 червня 2016 р. № 73 про державні закупівлі32, розділи 1-

2 Положення про державні закупівлі та розділ 1 -2 Положення про закупівлі в галузях 

постачання).  

Залежно від цілей держави як власника у державному підприємстві та від того, чи має 

держава підстави для власності, компанії поділяються на три категорії33. Компанії, які в 

                                                           
21 https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/ 
22 https://www.riksdagen.se/globalassets/07.-dokument--lagar/riksdagsordning-eng-2021.pdf 
23 https://www.riksdagen.se/globalassets/07.-dokument--lagar/riksdagsordning-eng-2021.pdf 
24 https://www.riksdagen.se/globalassets/07.-dokument--lagar/riksdagsordning-eng-2021.pdf 
25 https://www.regjeringen.no/contentassets/44ee372146f44a3eb70fc0872a5e395c/en-gb/pdfs/stm201920200008000engpdfs.pdf 
26 https://www.altinn.no/en/start-and-run-business/accounts-and-auditing/accounting/accounting-obligation/ 
27 https://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/data/lov-19990115-002-eng.pdf 
28 https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/the-competition-act/id440593/ 
29 https://www.finanstilsynet.no/globalassets/laws-and-regulations/laws/securities-trading-act.pdf 
30 https://www.altinn.no/en/start-and-run-business/accounts-and-auditing/accounting/accounting-obligation/ 
31 http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=88381 
32 https://www.magnuslegal.no/en/public-procurement-in-norway/ 
33 https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/statlig-eierskap/selskaper---ny/id2604524/?expand=factbox2678969 
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основному конкурують з іншими, належать до категорій 1 і 2. Компанії, які в основному не 

конкурують з іншими, належать до категорії 3. Категорія 1 включає компанії, у яких держава 

має на меті максимально можливу віддачу з часом та згодом  - більше не є власником.  

Категорія 2 включає компанії, де держава прагне отримати найвищу можливу прибутковість з 

часом, і де держава має особливі підстави для власності. Розмір власності на кожне 

підприємство вирішуються державою, шляхом закріплення розміру частки в компанії через 

положення в статуті. До категорії 3 належать компанії, де держава прагне якнайефективніше 

досягти цілей галузевої політики. Обґрунтування власності держави та цілі як власника в 

кожній компанії викладені у звіті про право власності (Розділ 634) . 

Усі державні підприємства зобов’язані публікувати річну фінансову звітність 

відповідно до вимог, встановлених законодавством про компанії35. Для деяких державних 

підприємств існують вимоги щодо піврічної звітності36 (згідно з Finanstilsynet). Державні 

підприємства, що зареєстровані на біржі, згідно з правилами фондової біржі також зобов’язані 

звітувати про їх дотримання Норвезького кодексу практики корпоративного управління37. 

Державні підприємства, які не підпадають під визначення «малі підприємства відповідно до 

Закону Норвегії про бухгалтерський облік» повинні бути «прозорими» відповідно як компанії, 

що знаходяться на біржі, і відповідати Кодексу, якщо особливі обставини не диктують інше. 

Санкцій за несвоєчасне оприлюднення/не надання інформації законодавством не 

передбачено. 

 

 

 

 

 

                                                           
34 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-8-20192020/id2678758/?q=#kap6 
35https://www.oslobors.no/ob_eng/obnewsletter/download/20fd77664bccdf3f6b8cb0dc95eeb7bb/file/file/Norwegian%20Public%20Limited%20Liabi

lity%20Companies%20Act.pdf 
36 https://www.regjeringen.no/en/topics/business-and-industry/state-ownership/hvordan-staten-eier/id2009187/ 
37 https://nues.no/eierstyring-og-selskapsledelse-engelsk/ 
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