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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
Це Положення ПРО РЕВІЗОРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ" (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного
законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ" (далі - Товариство).
1.2.
Це Положення визначає правовий статус, строк повноважень, порядок обрання та
організацію роботи Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ" (далі - Ревізор) а також права, обов'язки та відповідальність Ревізора.
1.3.
Це Положення затверджується Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ
МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ" (далі - Загальні збори) і
може бути змінено та доповнено лише ними.
1.4.
У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим
Положенням повинні застосовуватися положення Статуту Товариства.
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕВІЗОРА
2.1.
Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства
Загальними зборами акціонерів Товариства може обиратися Ревізор Товариства.
2.2.
Ревізор може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансовогосподарської діяльності Товариства та / або для проведення планової перевірки
фінансово-господарської діяльності Товариства за фінансовий рік.
3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РЕВІЗОРА
3.1. Ревізор має право:
 вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів;
 вимагати скликання позачергових Загальних зборів з метою вирішення питань,
пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням
зловживань, вчинених органами управління та / або посадовими особами
Товариства;
 бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку
денного з правом дорадчого голосу;
 брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління Товариства у випадках,
передбачених чинним законодавством та /або Статутом Товариства;
 отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документи, необхідні для
належного виконання покладених на нього функцій;
 отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників
Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізора, під час проведення
перевірок;
 ініціювати проведення позачергового засідання Наглядової ради з метою
вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам
Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами
Товариства;
 мати інші права, що визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства,
цим Положенням, а також договором, що укладається з Ревізором.
3.2. Ревізор зобов'язаний:
 проводити планові та спеціальні (позапланові) перевірки фінансово-господарської
діяльності Товариства;
 своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Загальним
зборам, та / або Наглядовій раді, та / або Правлінню, та / або ініціатору проведення
перевірки, що має право ініціювати проведення перевірки згідно з чинним законодавством
та / або Статутом Товариства;

доповідати Загальним зборам та Наглядовій раді про результати проведених
перевірок та виявлені недоліки і порушення;

негайно інформувати Наглядову раду та Правління про факти шахрайства та
зловживань, які виявлені під час перевірок;
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здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і
порушень та виконанням пропозицій Ревізора по їх усуненню;

вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози
суттєвим інтересам Товариства та / або виявлення зловживань, вчинених посадовими
особами Товариства;
 завчасно повідомляти про неможливість участі у перевірках із зазначенням причини
відсутності;
 дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу,
безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом;
 не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську
інформацію, яка стала відомою Ревізору у зв'язку із виконанням обов'язків Ревізора
Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не
використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
 надавати Правлінню, Наглядовій раді, Загальним зборам повну і точну інформацію
про діяльність та фінансовий стан Товариства у вигляді звітів Ревізора;
 виконувати інші обов’язки, що визначаються чинним законодавством, Статутом
Товариства, цим Положенням, а також договором, що укладається з Ревізором
Товариства.
3.3. Ревізор Товариства несе відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність
викладених у висновках, звітах та інших документах, складених Ревізором Товариства, а
також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього (неї) обов'язків.
Ревізор також несе відповідальність за порушення умов Договору, укладеного
Товариством з Ревізором.
4. ОБРАННЯ РЕВІЗОРА, ВИМОГИ ДО РЕВІЗОРА, СТРОК ЙОГО ПОВНОВАЖЕНЬ
4.1.
Ревізор може обиратися Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають
повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.
4.2.
Не можуть бути обрані Ревізором:
1) член Наглядової ради;
2) член Правління;
3) корпоративний секретар;
4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
5) члени інших органів Товариства.
4.3.
Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.
4.4.
Ревізором не може обиратися особа, яка є учасником або членом органів
управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.
4.5. Ревізор обирається Загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю
голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та мають право голосувати.
4.6. Строк повноважень Ревізора встановлюється рішенням Загальних зборів акціонерів
Товариства. При цьому, строк, на який обрано Ревізора, не може бути більшим 5-ти років.
4.7.
Одна й та сама особа може переобиратися Ревізором необмежену кількість разів.
4.8. Повноваження Ревізора припиняються достроково:
- у разі одностороннього складання з себе повноважень Ревізором;
- у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України,
перешкоджають виконанню обов'язків Ревізора;
- прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень Ревізора;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗОРА
5.1. У разі відсутності Ревізора Товариства (необрання Загальними зборами Ревізора,
дострокового припинення повноважень Ревізора, ухилення Ревізором від виконання своїх
обов’язків тощо), для проведення планової (за результатами фінансового року) або
позапланової (спеціальної) перевірки Товариства залучається незалежний Аудитор.
5.2. Планова перевірка проводиться Ревізором (у разі його / її обрання), за результатом
фінансово-господарської діяльності Товариства за фінансовий рік з метою надання
Загальним зборам акціонерів Товариства висновку, в якому міститься інформація про
підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності,
а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
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5.3. f103arrnaH0Bi ( crreuiannHi) rrepesipKH cpiHaHcoso-rocrro.napc1>Koi" .ni5mhHOCTi T0Bap11crna
rrpoBO)l.SIThC.SI Pesi3opoM (y pa3i iioro I i"i o6paHH.sr):
- 3a pirneHH.SIM 3aranhHHX 36opis;
- 3a pirneHH.SIM Harn.sr,nosoi" pa,nH;
- 3a pirneHH.SIM ITpaBniHH.sr;
- Ha BHMory aKuioHepa (aKuioHepiB), .SIKHH (.srKi) Ha MOMeHT rro,naHH.SI TaKOl BHMOrn CYKYIIHO e
snacHHKOM (snacHHKaMH) 6in1>rne 10 si,ncoTKiB ronocyioqHx aKui:H TosapHcTBa.
5.4. I103arrnaHOBa ( crreuian1>Ha) rrepeBipKa cpiHaHcoso-rocrro,napc1>Koi" ,ni.srnhHOCTi ToBapHCTBa
Mae 6yTH p03rroqarn He rri3Hirne 3 (Tpnox) po6oqHx ,nHiB 3 MOMeHTY OTpHMaHH.SI Pesi3opoM
BHMOrH aKuioHepa (aKuioHepiB), BHIIHCKH 3 rrpoTOKony 3aranhHiiX 36opiB aKuioHepiB a6o
3aci,naHH.sr Harn.sr,noBo1 pa,nH, a6o pirneHH.SI ITpaBniHH.SI.
5.5. 3a rri,ncyMKaMH rrepesipKH cpiHaHcoBo-rocrro,napc1>Ko1 ,ni.srn1>HocTi ToBapHCTBa Pesi3op (y
pa3i iioro I "ii o6paHH.SI) CKna,nae BHCHOBOK, B .SIKOMY Mae MiCTHTHC.SI:
- rri)lTBep,n:>KeHH.SI ,l(OCTOBipHOCTi Ta IIOBHOTH )laHHX cpiHaHCOBOl 3BiTHOCTi TosapHcTBa 3a
Bi)lIIOBi)lHHM rrepio,n;
- iHcpopMaui.sr rrpo cpaKTH rropyrneHH.sr qHHHoro 3aKOHo,nascTBa YKpa'iHH rri.n qac rrpoBa)l:>KeHH.SI
cpiHaHCOBo-rocrro,napcnKOl ,ni.srnhHOCTi, a TaKO:>K BCTaHOBneHoro
rrop.sr,nKy Be,neHH.SI
6yxranTepChKOfO o6niKy Ta Ha,naHH.SI 3BiTHOCTi;
- iHcpopMaui.sr rrpo iHrni cpaKTii, iuo BH.SIBneHi rri,n qac rrpoBe,neHH.sr rrepeBipKH.
5.6. PeBi3op He Mae rrpasa rrepe,naBaTH CBOI IIOBHOBa:>KeHH.SI PeBbopa TosapHCTBa TpeTi:H oco6i.
PeBbop 3o6oB'.sr3aHHH rrposo,nHTii rrepesipKH cpiHaHcoBo-rocrro,napc1>Ko'i ,ni.srn1>HOCTi TosapHCTBa
oco6HCTO.
5.7. Y pa3i si,ncyTHOCTi Pesbopa ToBapHCTBa (Heo6paHH.SI 3aran1>HHMH 36opaMH Pesbopa,
.nocTpOKosoro rrpHIIHHeHH.SI IIOBHOBa:>KeHh PeBbopa, yxHneHH.SI Pesi3opoM Bi,n BliKOHaHH.SI cBo'ix
o6os'.SI3KiB TOIUO), AA.SI rrpose,neHH.SI rrnaHOBOl (3a pe3yn1>TaTaMH cpiHaHCOBOro poKy) a6o
rro3arrnaHoB01 (crreuian1>Hoi) rrepeBipKH ToBapHCTBa 3anyqaeT1>c.sr He3ane:>KHHH Ay,nHTop.

6. 3BIT PEBI30PA
6.1. BHCHOBOI< no pe3yn1>Tarnx rrnaHoso1 rrepeBipKH cpiHaHcoBo-rocrro,napc1>Ko1 ,ni.srnnHOCTi
ToBapHcTBa 3a pe3yn1>TaTaMH cpiHaHcoBoro poI<y rroBHHeH 6yTH Ha,naHHM PeBi3opoM (y pa3i
H:oro I i"i o6paHHH), Harn.sr,nosiii pa,ni He rri3Hirne .SIK 3a 30 (TpH,nU.SITn) ,nHiB ,no ,naTH rrpoBe)leHH.sr
3aranhHHX 36opiB, a y BHIIa,nKax, rrepe,n6aqeHHX qHHHHM 3aKoHo,naBCTBOM YKpa'iHH, y 6in1>rn
KOpOTI<HH TepMiH.
6.2. .1J:oKyMeHTH, cI<na,neHi PeBbopoM: 3a rri,ncyMI<aMH rrpoBe,neHH.SI rro3arrnaHOB01 rrepesipm
(BHCHOBOI<, rrpOII03HUil IUO,l(O ycyHeHH.sI BH.sIBneHHX rri.n qac rrepeBipKH rropyrneHh Ta He.uoniKiB)
rrpornroM 5 (rr'.srTH) po6oqHx ,nHiB 3 ,naTH 'ix ocpopMneHH.sr rrepe,na10T1>c.sr Harmr,nosiii pa.ni Ta
ITpasniHHIO ,nn.sr orrepaTHBHoro p03rn.sr,ny Ta pearyBaHH.sr Ha pe3yn1>TaTH 3,ni:HcHeHoro KOHTpon10,
a TaI<mI< iHiuiaTOpy rrpoBe,neHH.sI rro3arrnaHoso1 rrepeBipKH.
6.3. PeBbop (y pa3i iioro I i"i o6paHH.sr) ,norroBi,nae rrpo pe3ynnTam rrpoBe,neHHX rrepesipoK
3aranhHHM 36opaM, a TaI<mI< Harn.sr,noBiii pa,ni Ha Haii6nH:>KqoMy "ii 3aci,naHHi, iuo rrposo,nHTnc.sr
rricn.sr 3,ni:HcHeHH.sI rrepeBipKH PeBbopoM.
6.4. Y pa3i Bi,ncyTHOCTi PeBbopa ToBapHCTBa (Heo6paHH.sr 3arannHHMH 36opaMH PeBi3opa,
.n;ocTpoKoBoro rrpHIIHHeHH.sI rroBHOBa:>1<eHb Pesbopa, yxHneHH.sr PeBbopoM Bi,n BHKOHaHH.sr cBo'ix
o6oB'.SI3I<iB TOIUO), ,nn.sr rrpoBe,neHH.sI rrnaHOBOl (3a pe3yn1>TaTaMH cpiHaHCOBOro po1<y) a6o
rro3arrnaHoB01 ( crreuian1>Hoi) rrepeBipKH ToBapHCTBa 3anyqaeT1>c.sr He3ane:>KHHM Ay,nHTOp.

7. IIPHKIH~EBI IIOJIO)KEHIDI

7.1. 3MiHH Ta ,norroBHeHH.sI ,no Uboro ITono:>KeHH.sI BHOC.sITnc.sr Bi,nrroBi,nHo ,no 3MiH y qHHHOMY
3aI<oHo,naBCTBi YKpa'iHH Ta pirneHh 3aranhHHX 36opiB aKuioHepiB ToBapHCTBa.
7.2. HopMH, BCTaHoBneHi UHM ITono:>KeHH.srM, e He,ni:HcHHMH, .sIKIUO BOHM cyrrepeqaTh qHHHOMY
3aKoHo,naBCTBY Ta CTaTyTy TosapHcTBa.
7.3. 5IKIUO OKpeMi HOpMH, BCTaHOBneHi UHM ITono:>I<eHH.sIM, BH3HaHi He,ni:HcmIMH, ue He rnrne 3a
co6010 BH3HaHH.sr He,niiicHHMH iHIIIHX HOpM Ta ITonm1<eHH.SI B uinoMy.

r onosa 3aran1>HHX 36opiB aKuioHepiB

Perreu1>Ka T.IT.

CeKpernp 3aranhHHX 36opiB aKuioHepiB

3aIUHTiHa 0. 0.
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