
Інформація щодо роботи відділу контролю та аудиту  

регіонального відділення ФДМУ по Львівській області 

 

1. На виконання наказу ФДМУ від 14.05.2012 №655 "Щодо виконання контрольних 

функцій ФДМУ у сфері оренди" та плану-графіку проведення періодичного 

комплексного,контролю з оглядом об’єкта оренди на четвертий квартал 2015 року, здійснено 

тринадцять комплексних контролів, в тому числі одного ЦМК щодо виконання умов договорів 

оренди державного майна.  Із загальної кількості комплексних контролів договорів оренди 

виявлено порушень та недоліків за 9 договорами оренди. Окрім того, враховуючи звернення 

правоохоронних органів та ФДМУ, проведено два позапланові контрольні заходи. 

 

Аналіз виявлених порушень показав, що умови договорів оренди нерухомого 

державного майна в цілому виконуються, але поряд з зазначеним фіксуються порушення 

(недоліки) при виконанні орендарями умов договорів оренди щодо наявної заборгованості 

перед державним бюджетом по сплаті орендної плати та пені, страхування державного майна 

на меншу вартість, тощо. Порушення та недоліки усуваються в ході та за результатами 

контрольних заходів. 

 

2. На виконання наказу ФДМУ від 05.02.2014 № 459 «Про затвердження Порядку 

проведення оцінки якості внутрішнього аудиту в системі державних органів приватизації», в 

регіональному відділенні проведено щорічну оцінку якості функції внутрішнього аудиту за 

2014 рік. 

 

3. В регіональному відділенні розроблена та затверджена 25.12.2015 року Програма 

забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту регіонального відділення на 2016 рік. 

 

4. Відповідно до Плану діяльності внутрішнього аудиту регіонального відділення 

ФДМУ по Львівській області в 2015 року, проведено 4 аудити відповідності, а саме: 

 

 Оцінка діяльності відділу приватизації об’єктів груп В,Г,Е та продажу акцій РВ щодо 

дотримання актів законодавства при здійсненні процесу продажу державних пакетів 

акцій акціонерних товариств за 2014рік; 
 

 Оцінка діяльності відділу оцінки майна РВ щодо додержання вимог нормативно-

правових актів з оцінки майна під час проведення оцінки державного майна за 2014рік; 
 

 Оцінка діяльності відділу з питань управління державним майном РВ за 2014 рік щодо 

дотримання актів законодавства з питань збереження державного майна, яке не увійшло 

до статутних капіталів господарських товариств створених у процесі приватизації; 
 

 Оцінка діяльності відділу інформаційного забезпечення РВ щодо дотримання 

нормативно-правових актів в процесі виконання завдань по збору, обробці, 

узагальненні та збереженні інформації з питань діяльності регіонального відділення. 


