
Аудиторський комітет 
колу
У цьому документі описано мету, склад, обов’язки 
та підзвітність аудиторського комітету колу.

Примітка: У цьому документі терміни пре-
зидент колу, аудитор колу та діловод колу також 
стосуються відповідних посад в округах і місіях. 
Термін аудиторський комітет колу також стосується 
аудиторських комітетів округу та місії. Термін діловод 
стосується діловодів та помічників діловодів, при-
значених допомагати вести фінансові записи. Термін 
провідник підрозділу стосується єпископа, прези-
дента філії, президента колу або президента округу. 
Термін кіл також стосується округів. Термін приход 
також стосується філій.

1. МЕТА
Президент колу переконується, щоб розпоряд жання 
всіма церковними коштами здійснювалося  
належним чином і звітування про них відбувалося  
згідно з фінансовими інструкціями Церкви (див.  
Загальний довідник: Служіння в Церкві Ісуса Христа 
Святих Останніх Днів, 34.6, ChurchofJesusChrist.org). 
Він також пересвідчується в тому, що провідники 
підрозділів та діловоди вивчають свої обов’язки 
щодо фінансів і дотримуються фінансової політики 
та фінансових процедур Церкви (див. Загальний 
довідник, 34.2.1). Він організовує аудиторський 
комітет колу, аби той допомагав йому виконувати 
ці обов’язки. Аудиторський комітет колу визначає та 
оцінює фінансові ризики для колу—особливо ризики 

неналежного використання церковних коштів—і 
вживає відповідні заходи. Аудиторський комітет колу 
пересвідчується в тому, що провідники підрозділів і 
діловоди дотримуються фінансової політики і фінан-
сових процедур Церкви.

Перше Президентство організувало аудиторські 
комітети територій, щоб захистити священні кошти, 
забезпечити їх належне використання та зміцнити 
провідників священства і діловодів. Аудиторські 
комітети колу відіграють ключову роль у досягненні 
таких самих цілей, коли навчаються і виконують свої 
обов’язки та функції як рада.

Президент М. Рассел Баллард, говорячи про важли-
вість комітетів та рад у Церкві, сказав: “Бог, Головний 
Організатор, надихнув на створення системи комі-
тетів і рад. Якщо розуміти цю систему і належним 
чином користуватися нею, вона зменшить тягар, 
покладений на всіх провідників, та розширить сферу 
і вплив їхнього служіння завдяки об’єднаній допомозі 
інших людей” (“Counseling with Our Councils”, Ensign, 
May 1994, 24).

Для того щоб аудиторський комітет колу був дійсно 
ефективним, його члени повинні працювати разом. 
Голові комітету або члену комітету не слід намагатися 
виконувати всю роботу самотужки. Якщо діяти само-
тужки, зменшується користь, сила та благословення, 
які доступні, коли члени об’єднаного аудиторського 
комітету колу радяться між собою і працюють разом.

2. СКЛАД
Президент колу формує аудиторський комітет колу, 
до складу якого входять: один з його радників як 
голова комітету та два інші члени колу, які розуміють 
фінансові справи або можуть бути навчені цьому. Ці 
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брати або сестри повинні мати дійсні храмові реко-
мендації. Як правило, голова комітету не повинен 
підписувати чеки або бланки дозволів на схвалення 
платежів чи іншим чином бути залученим до ведення 
фінансових записів колу. Члени комітету не повинні 
бути аудиторами колу і не мають займатися веденням 
фінансових записів у колі чи приході. (Див. Загальний 
довідник, 34.9.1).

3. ОБОВ’ЯЗКИ
Аудиторський комітет колу має чотири основні 
обов’язки:

1. Керувати процесом фінансового аудиту.

2. Навчати аудиторів колу.

3. Наглядати у колі за проведенням іншого навчан-
ня, що стосується фінансів.

4. Радитися разом, щоб визначати й оцінювати 
фінансові ризики в колі та вживати відповідних 
заходів для їхнього усунення.

3.1 Керувати процесом фінансового 
аудиту
Аудиторський комітет колу керує процесом фінансо-
вого аудиту:

1. Здійснює належну підготовку аудиторів 
колу, аби ті проводили аудити ретельно, 
точно і вчасно. Аудитори колу проходять регу-
лярне навчання, аби пересвідчитися в тому, що 
вони розуміють фінансову політику і процедури 
Церкви, мету кожного із запитань аудиту і те, як 
усувати всі виявлені ризики у кожному з підрозді-
лів, де вони проводять аудит. (Див. “3.2 Навчання 
аудиторів колу” далі у цьому документі).

2. Нагляд за якістю проведених аудитів. Ауди-
торський комітет колу розглядає кожен проведе-
ний аудит, аби визначити, наскільки ретельно і 
точно його було проведено, а також з’ясувати, чи 
всі фінансові ризики було усунуто. У разі потреби 
комітет повинен вимагати виправлень в аудиті.

3. Наглядає за якістю коригуючих заходів. 
Аудиторський комітет колу перевіряє кожен 
коригуючий захід і оцінює його ефективність у 
вирішенні проблеми, зазначеної в зауваженні 
аудитора, зокрема його ефективність в усуненні 

першопричини проблеми, зазначеної в заува-
женні. У разі потреби комітет працює з провід-
никами приходу та колу над зміною коригуючих 
заходів.

Щороку проводяться два цикли аудиту. Аудити за 
друге півріччя, які можуть розпочинатися 15 січня, 
мають бути відправлені до 15 березня і охоплюють 
фінансові операції, проведені з 1 липня по 31 грудня 
попереднього року. Аудити за перше півріччя, які 
можуть розпочинатися 15 липня, мають бути відправ-
лені до 15 вересня і охоплюють фінансові операції, 
проведені з 1 січня по 30 червня поточного року.

Аудити проводяться з використанням Системи 
фінансового аудиту місцевих підрозділів (LUFAS) або 
паперових бланків, надрукованих в LUFAS.

Загалом для виконання обов’язків комітетом потріб-
но тричі проводити збори аудиторського комітету 
колу протягом кожного циклу аудиту, і кожен член 
комітету має виконувати деяку особисту роботу. У 
місцевостях, де поїздки є важкими або дорогими, 
територіальні або місцеві провідники можуть вирі-
шити проводити одні або кілька з цих зборів у режи-
мі відеоконференції або телефонної конференції. 
Там, де телефонний зв’язок, Інтернет або інші засоби 
спілкування не працюють належним чином, можуть 
бути необхідні інші пристосування. На всіх зборах 
аудиторського комітету колу слід наголошувати на 
конфіденційності.

ПЕРШІ ЗБОРИ—ПЛАНУВАННЯ АУДИТІВ
Щоб підготуватися до проведення ретельних аудитів, 
які будуть відправлені вчасно, аудиторський комітет 
колу проводить збори з планування аудитів при-
наймні за один або два тижні до початку аудитів (до 
15 січня та 15 липня). На цих зборах присутні ауди-
торський комітет колу, аудитори колу, діловод колу та 
помічник діловода колу, відповідальний за фінанси.

У порядку денному цих зборів можуть бути такі 
пункти:

• Надання аудиторам їхніх доручень.

• Навчання аудиторів.

• Розгляд запитань аудиту і супровідних інструкцій 
до них. Використання засобу “Практика аудиту” 
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в LUFAS для ефективного розгляду запитань 
аудиту.

• Прогляньте анотації до релізу LUFAS, щоб дізна-
тися про зміни та оновлення.

• Розгляд результатів попередніх аудитів для 
виявлення будь- яких ризиків чи недоліків, на які, 
можливо, буде слід звернути увагу під час поточ-
них аудитів.

• Розгляд зауважень аудитора, які повторюються, 
і обговорення того, які додаткові перевірки 
можуть бути потрібні у цьому періоді аудиту, щоб 
пересвідчитися в ефективності вжитих раніше 
коригуючих заходів.

• Оцінка стану підрозділів, у яких деякий час не 
було зауважень аудитора. Якщо протягом трива-
лого часу немає зауважень аудитора, вірогідніше 
за все аудити проводяться не ретельно.

• Повідомлення аудиторам про зміни у провід-
ництві, наприклад, новий радник у єпископаті 
або новий діловод. Зміни у провідництві можуть 
спонукати аудитора перевіряти деякі фінансові 
операції більш ретельно.

• Обговорення політики колу або попередніх 
рішень аудиторського комітету колу, що 
можуть вплинути на те, як аудитори виконують 
перевірку.

ДРУГІ ЗБОРИ—РОЗГЛЯД АУДИТІВ
Аудиторський комітет колу проводить збори для роз-
гляду результатів аудитів після того, як аудити було 
підписано провідниками підрозділів, але до того, як 
їх підпише голова аудиторського комітету колу. Ці 
збори проводяться на початку березня для аудитів за 
друге півріччя та на початку вересня для аудитів за 
перше півріччя. Оскільки проведення аудитів завер-
шується до кінця лютого для аудитів за друге півріччя 
та до кінця серпня для аудитів за перше півріччя, 
у аудиторського комітету колу є 15 днів на розгляд 
аудитів.

На зборах з розгляду аудитів присутні аудиторський 
комітет колу, аудитори колу, діловод колу та помічник 
діловода колу, відповідальний за фінанси. Мета цих 
зборів—розглянути результати аудиту та обговорити 
разом кожне зауваження аудитора. Аудиторський 

комітет колу визначає ефективність кожного з коригу-
ючих заходів та, у разі потреби, рекомендує покра-
щення коригуючих заходів. Голова аудиторського 
комітету або призначений член комітету повинен 
просити провідника підрозділу змінити коригуючий 
захід, якщо його недостатньо або якщо він не усуває 
першопричини проблеми. Це важлива частина 
обов’язку комітету—визначати й усувати ризики.

Під час розгляду зауважень аудитора та коригуючих 
заходів члени аудиторського комітету колу радяться 
між собою, щоб визначити, в якому навчанні щодо 
фінансів є потреба, хто матиме користь від додатко-
вого навчання і хто найкраще підійде для проведен-
ня такого навчання.

Якщо всі аудити можуть бути ефективно розглянуті 
за допомогою засобів для розгляду аудитів у системі 
LUFAS, то ці збори можуть бути не потрібні.

Коли голова аудиторського комітету колу підписує 
аудит, своїм підписом він підтверджує, що він і члени 
комітету розглянули та схвалили заплановані кори-
гуючі заходи для підрозділу і що він здійснюватиме 
контроль, аби пересвідчитися, що коригуючі заходи 
виконані та про них відзвітовано.

ТРЕТІ ЗБОРИ—ЗАКРИТТЯ Й ОЦІНЮВАННЯ 
АУДИТІВ
Аудиторський комітет колу проводить збори, при-
свячені закриттю й оцінюванню аудитів, у квітні для 
аудитів за друге півріччя та у жовтні для аудитів за 
перше півріччя. Мета зборів—оцінювання та покра-
щення якості аудитів і оцінка та усунення фінансових 
ризиків. На цих зборах присутні лише голова і члени 
аудиторського комітету колу. Це час для відвертого 
обговорення всіх аспектів процесу аудиту в колі 
та фінансових ризиків для колу. (Див. “3.4 Радитися 
разом для виявлення, оцінки та усунення фінансових 
ризиків у колі” далі в цьому документі).

У порядку денному цих зборів можуть бути такі 
пункти:

• Розгляд і контроль доручень, даних на зборах з 
розгляду аудитів.

• Визначення того, чи були належним чином вико-
нані коригуючі заходи.



4

• Якщо складається враження про неефективність 
коригуючого заходу з усунення проблеми, зазна-
ченої в зауваженні аудитора, обговоріть альтер-
нативні шляхи її вирішення і дайте відповідні 
доручення.

• Перевірка якості аудитів з метою визначення 
того, яке додаткове навчання може бути потріб-
ним аудиторам колу, провідникам підрозділів або 
діловодам.

• Обговорення і документування будь- яких змін, 
що стосуються людей, доручень або процесів, які 
слід зробити під час наступного циклу аудиту.

• Оцінювання ризиків, особливо ризиків непра-
вильного використання церковних коштів, та 
визначення шляхів зменшення цих ризиків.

Якщо голова аудиторського комітету колу задоволе-
ний усуненням проблеми, зазначеної в зауваженні 
аудитора, він ставить позначку в LUFAS, вказуючи, 
що її усунено.

3.2 Навчати аудиторів колу
Аудиторський комітет колу регулярно навчає всіх 
аудиторів колу, щоб пересвідчитися, що вони 
розуміють:

1. Мету і процес проведення аудитів.

2. Фінансову політику і процедури Церкви.

3. Свою роль аудиторів колу та свій обов’язок щодо 
проведення всіх аудитів у дусі любові та за скеру-
ванням Святого Духа.

4. Конкретний ризик, якого стосується кожне запи-
тання в аудиті.

5. Вміння користуватися Системою фінансового 
аудиту місцевих підрозділів (LUFAS).

Серед можливих тем навчання можуть бути такі:

• Мета церковних фінансових аудитів.

• Як розпізнавати підказки Духа під час аудиту і 
діяти згідно з ними.

• Як принципи, покладені в основу кожного із 
запитань аудиту, захищають церковні кошти та 
провідників.

• Чому під час проведення аудиту важливо:

 ◦ Ставити кожне запитання точно так, як воно 
написано.

 ◦ Уважно читати всі інструкції і дотримуватися 
їх.

 ◦ Читати вголос всі допоміжні запитання, наве-
дені в розділі “Огляд політики та процедури”.

Допоміжні запитання можуть міститися 
в настановах, наведених після деяких 
запитань аудиту. Завдяки допоміжним запи-
танням аудитор може визначити конкретні 
ризики, які слід розглянути під час аудиту.

Переказування запитань своїми словами 
або ігнорування настанов може призвести 
до отримання неправильних відповідей і 
зниження ефективності аудитів.

• “Фінанси та аудити” і “Задоволення мирських 
потреб і розвиток самозабезпечення”, розділи 34 
і 22 у Загальному довіднику.

• Як дуже якісно проводити аудити та чому під час 
дуже якісного проведення аудитів, як правило, 
виявляються проблеми, що будуть відображені в 
зауваженнях аудитора.

• Чому зауваження аудитора є нагодами для 
навчання; чому слід вітати зауваження аудитора, 
а не боятися їх; та як аудити зміцнюють провідни-
ків та діловодів підрозділів, водночас допомага-
ючи їм вдосконалитися.

• Складові ефективного коригуючого заходу.

• Як користуватися засобом “Практика аудиту” в 
LUFAS з метою навчання.

Аудиторський комітет колу керує навчанням аудито-
рів колу. Комітет також заохочує аудиторів навчатися 
індивідуально. У “Центрі допомоги” на сайті  
ChurchofJesusChrist.org міститься багато статей щодо 
церковних фінансів та аудиту. Корисним методом 
для самоосвіти є проведення навчального аудиту в 
LUFAS.

3.3 Наглядати у колі за іншим  
навчанням, що стосується фінансів
Президент колу пересвідчується в тому, що провід-
ники та діловоди приходу або колу вивчають свої 
обов’язки щодо фінансів і дотримуються фінансової 
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політики і фінансових процедур Церкви (див. Загаль-
ний довідник, 34.2.1).

Щоб допомогти президенту колу у виконанні цього 
обов’язку, аудиторський комітет колу використовує 
результати аудитів, спостереження аудиторів колу та 
особисті спостереження членів комітету для оцінки 
ефективності попереднього навчання у колі, яке 
стосується фінансів, та визначення потреби у подаль-
шому навчанні. Голова аудиторського комітету колу 
рекомендує президентству колу зміст фінансового 
навчання, його розклад, список осіб, які мають 
пройти навчання, та кандидатуру того, хто може най-
краще провести це навчання. Наприклад, навчання з 
фінансових питань для єпископа може бути найбільш 
ефективним, якщо його проводить член президент-
ства колу.

Навчання з фінансових питань проводиться під 
керівництвом президента колу:

• Членами президентства колу.

• Діловодами колу.

• Помічником територіального аудитора.

• Іншими кваліфікованими особами, яким це дору-
чено президентом колу.

3.4 Радитися разом з метою визначення 
й оцінки фінансових ризиків у колі та 
вживання відповідних заходів.
Члени аудиторського комітету колу готуються, щоб 
ефективно радитися між собою, збільшуючи своє 
розуміння порядку роботи з фінансами у колі та 
церковних фінансових процедур і політики. Особиста 
підготовка може включати в себе вивчення Загаль-
ного довідника та розділів “Фінанси” та “Фінансові 
аудити” на сторінці “Ведення записів” у “Центрі допо-
моги” на сайті ChurchofJesusChrist.org. Підготовка 
також може включати в себе ретельний розгляд 
виконаних аудитів та аналіз інформації з попередніх 
аудитів, які є в Системі фінансового аудиту місцевих 
підрозділів (LUFAS).

Члени аудиторського комітету колу зустрічаються 
разом, щоб з молитвою визначити й обговорити 
фінансові ризики для колу, порадитися і знайти 
натхненні рішення для ефективного усунення цих 
ризиків. Оцінка ризиків—це процес визначення того, 

що поганого може статися, та ймовірності того, що 
це станеться. Це включає в себе ймовірність того, що 
дещо погане вже сталося.

Оцінка ризиків для фінансів Церкви часто починаєть-
ся з того, що ставляться наступні запитання:

Що може піти не так?

Чому це може піти не так?

Що ми можемо зробити, аби цього уникнути?

Аудиторський комітет колу повинен розглянути при-
наймні такі ознаки фінансових ризиків:

• Докази того, що провідники свідомо чи несві-
домо опиняються у ситуаціях, де у них може 
виникнути спокуса неправильно скористатися 
коштами заради особистої користі, або де їх 
можуть звинуватити в цьому. Серед можливих 
доказів є такі:

 ◦ Велика кількість платежів на користь провід-
ника підрозділу чи його дружини або інших 
провідників чи їхніх подружжів. Коли аудити 
проводяться онлайн, ці операції позначають-
ся за допомогою приміток про операцію.

 ◦ Велика кількість платежів без підтверджу-
вальної документації.

 ◦ Недотримання принципу напарництва під 
час опрацювання пожертвувань та внесен-
ня пожертвуваних коштів на банківський 
рахунок.

 ◦ Запізніле внесення коштів на банківський 
рахунок.

• Президенти колів нерегулярно і неефективно 
розглядають з єпископами кожний з їхніх “Фінан-
сових бюлетенів підрозділу”.

• Провідники підрозділів або діловоди недостат-
ньо ретельно розглядають їхні “Фінансові бюле-
тені підрозділу” кожного місяця.

• Незвичайні платежі з фонду пожертвувань від 
посту або великі суми допомоги з фонду пожер-
твувань від посту.

• Велика кількість зауважень аудитора.

• Повторювані зауваження аудитора.

• Відсутність зауважень аудитора деякий час в 
минулому.



• Провідники підрозділу не розуміють зауважень 
аудитора або того, як усувати проблеми, зазначе-
ні в них.

• Церковні кошти або фінансові записи не зберіга-
ються у безпечному місці.

Аудиторський комітет колу може взяти до уваги й 
інші ознаки ризику, як- от: економічний тиск на членів 
колу і провідників священства, рівні знань та досвіду 
провідників, культура регіону, розташування банків і 
фізична безпека церковних коштів та будівель.

Серед можливих способів зменшення фінансових 
ризиків є такі:

• Покращення загальної якості аудитів через під-
вищення ретельності, точності та вчасності.

• Допомога аудиторам в наданні аудиторському 
комітету колу яснішої картини фінансових про-
блем, які ті помітили, та причин цих проблем.

• Допомога провідникам підрозділу в формулю-
ванні коригуючих заходів, які унеможливлять 
повторне виникнення проблем та будуть спря-
мовані на їхні першопричини.

• Навчання належних принципів благополуччя 
Церкви та забезпечення дотримання цих прин-
ципів (див. “Задоволення мирських потреб і роз-
виток самозабезпечення”, Загальний довідник, 
розділ 22).

Завдяки запитанням аудиту виявляється багато 
ключових ризиків, які мають бути розглянуті. Тому 
для аудиторського комітету колу результати аудиту і 
звіти про аудит є корисним джерелом інформації про 
ризики.

4. ПІДЗВІТНІСТЬ
Аудиторський комітет колу звітує безпосередньо 
президенту колу. Голова аудиторського комітету колу 

регулярно звітує про діяльність комітету. Його звіт 
може включати в себе:

• Результати аудитів, як- от: статус відправлення 
аудитів, спостереження щодо аудитів, зведення 
зауважень аудиторів та інформацію про вирішен-
ня проблем, зазначених в зауваженнях аудитора.

• Виявлення фінансових ризиків, зокрема, нена-
лежні витрати церковних коштів.

• Заходи, вжиті для зменшення або усунення ризи-
ків шляхом навчання, відстежування, аудиту та 
застосування інших засобів.

• Навчання, яке відбувається або яке слід 
провести.

• Потреби щодо покликання членів аудиторського 
комітету колу та аудиторів колу.

Президент Меріон Дж. Ромні навчав: “Пам’ятайте, 
брати, повернутися і відзвітувати—ось що має 
зробити наприкінці відданий і мудрий управитель” 
(“Welfare Services: The Savior’s Program”, Ensign, Nov. 
1980, 93).

5. ВИСНОВОК
Повністю організовані та функціонуючі аудиторські 
комітети колів необхідні для належного керування 
фінансами Церкви та нагляду за ними і є благосло-
венням для святих. Мета аудитів колів та приходів 
чудово описана в Загальному довіднику: “Аудитори 
переконуються, що інформація про десятину та 
інші пожертвування записана правильно, церковні 
кошти використовуються правильно, облік церков-
них коштів здійснюється належним чином і вони 
убезпечені, а фінансові записи є повними і точними” 
(34.9.3). Якщо члени аудиторського комітету колу 
належним чином виконують свої обов’язки, вони 
убезпечать священні церковні кошти і зміцнять осіб, 
які розпоряджаються ними.
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