
Аудитор колу
У даному документі описано мету та обов’язки 
аудитора колу.

Примітка: У цьому документі терміни президент 
колу, аудитор колу та діловод колу також стосуються 
відповідних посад в округах і місіях. Термін аудитор-
ський комітет колу також стосується аудиторських 
комітетів округу та місії. Термін діловод стосується 
діловодів та помічників діловодів, призначених 
допомагати вести фінансові записи. Термін провід-
ник підрозділу стосується єпископа, президента філії, 
президента колу або президента округу. Термін кіл 
також стосується округів. Термін приход також стосу-
ється філій.

1. МЕТА
Під керівництвом аудиторського комітету колу 
аудитор колу перевіряє фінансові записи колу та 
приходу, щоб визначити, чи здійснювався належний 
облік внесків, чи належним чином відзвітовано про 
церковні кошти, чи вони захищені та чи є фінансо-
ві записи повними і точними. Якщо аудитор колу 
бачить, що церковних фінансових правил та проце-
дур не дотримуються, він повідомляє свої спостере-
ження аудиторському комітету колу. Аудиторський 
комітет колу використовує цю інформацію, щоб 
організувати навчання, завдяки якому буде зміцне-
но провідників священства і діловодів та захищено 
священні церковні кошти.

Для ознайомлення з настановами щодо того, 
хто може служити аудитором колу і як його 
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2. ОБОВ’ЯЗКИ
Аудитор колу має чотири основні обов’язки:

1. Розуміти фінансові ризики для колу та церковні 
фінансові правила і процедури.

2. Проводити аудити вчасно і дуже якісно.

3. Під час аудиту проводити обмежене навчання.

4. Повідомляти всі зауваження аудитора аудитор-
ському комітету колу.

2.1 Розуміти фінансові ризики для 
колу та церковні фінансові правила і 
процедури
Аудитора колу регулярно навчають члени аудитор-
ського комітету колу або інші особи, призначені цим 
комітетом. Це навчання допомагає аудитору колу 
зрозуміти церковні фінансові правила і процедури, 
процес аудиту та конкретні фінансові ризики, які є 
в колі. Коли аудиторський комітет колу призначає 
аудитора колу для проведення аудиту колу або кон-
кретного приходу, комітет надає йому необхідне ске-
рування, довідкову інформацію, матеріали та навчає 
його ефективному проведенню аудиту.

Крім того, аудитор колу повинен докласти значних 
особистих зусиль для підготовки до проведення 
ефективних аудитів. Він повинен вивчати статті 
про аудит, церковні фінанси та Систему фінансового 
аудиту місцевих підрозділів (СФАМП), наведені у Цен-
трі допомоги на сайті ChurchofJesusChrist.org (зна-
ходячись на сторінці Центр допомоги, клацніть на 
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Ведення записів, а потім на Фінанси або клацніть 
на Ведення записів, а потім клацніть на  Фінансові 
аудити). Він має проводити аудити в СФАМП у 
навчальному режимі, вивчати паперові бланки для 
проведення аудиту та будь- які інші матеріали, надані 
аудиторським комітетом колу. Проведення аудитів у 
навчальному режимі та вивчення паперових бланків 
для проведення аудиту є двома гарними способами, 
за допомогою яких аудитор колу може поглибити 
своє розуміння процесу аудиту та краще ознайоми-
тися із запитаннями аудиту.

2.2 Проводити аудити вчасно і дуже 
якісно

ПРОВОДИТИ АУДИТИ ВЧАСНО
Аудити проводяться або онлайн (у СФАМП), або на 
паперових бланках (надрукованих за допомогою 
СФАМП). Аудитор колу повинен вміти користуватися 
СФАМП, щоб проводити онлайн аудити або роздру-
ковувати паперові бланки для проведення аудиту.

Щороку проводяться два цикли аудитів. Аудити за 
друге півріччя, які починаються 15 січня, мають бути 
відправлені до 15 березня і охоплюють фінансові 
операції, проведені з 1 липня по 31 грудня поперед-
нього року. Аудити за перше півріччя, які починають-
ся 15 липня, мають бути відправлені до 15 вересня 
і охоплюють фінансові операції, проведені з 1 січня 
по 30 червня поточного року. Аудитор колу повинен 
завершити проведення призначених йому аудитів 
до кінця лютого для аудитів за друге півріччя та до 
кінця серпня для аудитів за перше півріччя, щоб в 
аудиторського комітету колу було 15 днів на перевір-
ку та відправлення аудитів.

Президент колу може зробити запит на проведення 
спеціальних аудитів в інший час, наприклад, після 
того, як рукопокладено нового президента колу 
або єпископа. У разі проведення таких аудитів, це 
робиться на паперових бланках і їх не відправляють; 
вони призначені лише для того, щоб це пішло на 
користь аудиторському комітету колу та провідникам.

ПРОВОДИТИ АУДИТИ ДУЖЕ ЯКІСНО
Дуже якісне проведення аудитів починається з 
молитви, і вони проводяться за натхненням від 
Святого Духа.

Щоб проводити аудити дуже якісно, аудитор колу 
повинен розуміти церковні фінансові правила і 
процедури, зокрема ті, що специфічні для даної тери-
торії. Він має зарезервувати в розкладі достатньо 
часу, щоб ретельно перевірити фінансові записи та 
записати докладні спостереження. Для дуже якісного 
проведення аудитів потрібно, як правило, від однієї 
до двох годин.

Кожен розділ аудиту починається з інструкцій для 
аудитора. У цих інструкціях пояснюються цілі даного 
розділу аудиту та надаються настанови стосовно 
того, як їх досягнути. Після більшості запитань ауди-
ту наведені додаткові інструкції, в яких містяться кон-
кретні настанови та зосереджується увага на певних 
питаннях. Під час проведення кожного аудиту ауди-
тор колу повинен уважно прочитати всі інструкції і 
ретельно їх дотримуватися. Він має ставити запитан-
ня аудиту точно так, як вони написані. Перефразу-
вання запитань може призвести до неправильного 
їх розуміння і зниження ефективності аудитів.

Огляд політики і процедур. За допомогою пер-
шого розділу аудиту “Огляд політики і процедур” 
аудитор колу визначає, чи розуміють провідник 
підрозділу і діловод затверджені Церквою фінансо-
ві процедури та чи дотримуються їх. Аудитор колу 
ставить запитання з цього розділу точно так, як 
вони написані. З відповідей провідника підрозділу 
та діловода аудитор визначає, чи розуміють вони 
процедури та чи дотримуються їх. Якщо провідник 
підрозділу чи діловод не розуміє церковні фінансові 
правила і процедури або не дотримується їх, виникає 
ризик того, що він може загубити церковні кошти 
або скористатися ними не за призначенням, що його 
можуть запідозрити або звинуватити члени Церкви, 
внесками яких розпоряджалися неправильно, або що 
він може піддатися спокусам, яких би не було, якби він 
чітко дотримувався правил і процедур.

Перевірка. Розділи з позначеними номерами 
запитаннями, які знаходяться після розділу “Огляд 
політики і процедур”, вважаються розділами для 
проведення перевірки. На відміну від роботи з 
розділом “Огляд політики і процедур”, в якому ауди-
тор колу записує відповіді провідника підрозділу 
та діловода на запитання аудиту, під час роботи з 
розділами для проведення перевірки від аудитора 
колу вимагається перевірити фізичні докази, такі 



як заповнені бланки “Десятина та інші пожертвування”, 
рахунки- фактури та касові чеки для визначення того, чи 
дотримані схвалені  Церквою процедури.

Інструкції щодо проведення аудитів колу та приходу і 
докладна інформація стосовно конкретних розділів аудиту 
наведені у Центрі допомоги на сайті ChurchofJesusChrist.org. 
На сторінці Центр допомоги клацніть на Ведення записів, 
а потім на Фінансові аудити. Вам буде запропоновано 
увійти, ввівши свої ім’я користувача і пароль церковного 
акаунту.

2.3 Під час аудиту проводити обмежене 
навчання
Якщо під час проведення аудиту аудитор колу бачить, що 
церковних фінансових правил або процедур не дотри-
муються, він звітує про ці проблеми, зазначаючи їх в 
результатах аудиту. Описання цих проблем називаються 
зауваженнями аудитора. Перед тим, як провідник підрозді-
лу підпише аудит, в якому зазначені зауваження аудитора, 
він повинен зрозуміти проблеми, вказані у звіті, та розро-
бити план з їх належного усунення, щоб вони не виникали 
знов. Плани, розроблені провідником підрозділу, назива-
ються коригуючими заходами і їх також записують в резуль-
тати аудиту.

Аудитор колу має допомогти провіднику підрозділу і діло-
воду зрозуміти кожну проблему, описану в зауваженнях 
аудитора, і важливість правила чи процедури, яких не 
було дотримано. Аудитор колу може скеровувати провідни-
ка підрозділу під час розробки коригуючих заходів. Однак 
аудитор колу має діяти обережно, щоб провести лише те 
навчання, яке скоординоване з аудиторським комітетом 
колу чи діловодом колу або схвалене ними. В іншому 
випадку аудитор колу ризикує запровадити в колі супере-
чливі або не схвалені порядки дій стосовно фінансів.

2.4 Повідомляти всі зауваження аудитора 
аудиторському комітету колу
Проводячи аудит приходу або колу, аудитор колу є пред-
ставником президентства колу. Якщо він знаходить 
навіть найменшу проблему, він повинен повідомити про 
неї аудиторський комітет колу. Повний, точний і вчасно 
поданий звіт аудитора колу допомагає аудиторському 
комітету колу ефективно оцінювати і усувати всі ризики 
для  фінансів колу.

Аудитор колу повідомляє свої спостереження аудиторсько-
му комітету колу одним або кількома з наступних способів:

• Записує докладні спостереження щодо кожної 
проблеми, зазначеної в зауваженнях аудитора. 
Коли аудитор колу знаходить проблему, яка має бути 
зазначена в зауваженні аудитора, він ставить познач-
ку “Ні” біля відповідного запитання аудиту. Незалежно 
від того, чи проводиться аудит онлайн або на папе-
ровому бланку, він чітко і повністю описує проблему. 
В описанні мають бути зазначені подробиці характеру, 
масштабу і причини проблеми, якщо причина відома.

• Робить додаткові примітки, які вносить у дода-
ток до паперового бланка для проведення аудиту 
або вводить в розділі “Коментарі аудитора колу” на 
сторінці “Результати аудиту” в онлайн аудиті. Якщо 
аудитор колу має занепокоєння, які безпосередньо не 
розглядаються в аудиті, він повинен надати подроби-
ці аудиторському комітету колу.

• Звітування на зборах аудиторського 
комітету колу.

Аудитор колу не повинен ставити під сумнів рішення про-
відника підрозділу щодо допомоги з фонду пожертвувань 
від посту або використання бюджетних коштів. Провідник 
підрозділу має ключі священства для прийняття таких 
рішень. Однак, якщо аудитор вважає, що фінансових пра-
вил або принципів програми благополуччя не дотримано, 
він повинен повідомити про свої сумніви аудиторському 
комітету колу.

Якщо у будь- який момент під час проведення аудиту ауди-
тор колу запідозрить або розкриє неправильне викори-
стання церковних коштів, він повинен негайно сповістити 
про це голову аудиторського комітету колу. Як правило, 
аудитор завершує аудит перед тим, як сповістити голову 
комітету. Потім голова аудиторського комітету колу або 
президент колу звертаються в Аудиторський відділ Цер-
кви або до контролера території, який надасть подальші 
настанови.

2.5 Дотримання конфіденційності
Останнім обов’язком аудитора колу є дотримання конфі-
денційності. Оскільки аудитори колу працюють з дуже кон-
фіденційною інформацією, вони повинні завжди пам’ятати 
про зобов’язання не обговорювати конфіденційні питання 
ні з ким, окрім як з членами аудиторського комітету колу.
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