
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Київській,

на 2020 рік

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській. Черкаській та Чернігівській областях
0назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державша

адміністрацій, іншого головного розпорядника коштів державного бюджету, далі -  державний орган)

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях на 2020 рік складений з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності 
з внутрішнього аудиту Фонду державного майна України на 2019 -  2021 роки, затвердженого 31.01.2019 р. керівником Фонду державного 
майна України.

І. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

№
з/п
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О рієнтовний обсяг дослідж ення

Назва структурного  
підроздту/установи/підпри  

смства/організації, в якій  
проводиться внутріш ній  

аудит

Періоду що 
охоплюється  
внутріш нім  

аудитом

Термін 
здійснення  

єну т рійні ього 
аудиту
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Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):

1.
О рганізація орендних 
відносин. Конкурси.

Завдання 
внутріш нього 

аудиту зі 
С тратегічного 

плану

О цінка діяльності Регіонального відділення щ одо 
дотрим ання вим ог законодавства з питань оренди 
держ авного майна під час укладання договорів оренди, 
внесення до них змін, припинення/розірвання, 
нарахування та  отрим ання орендної плати, повернення 
орендованого м айна до  держ авної власності після 
припинення д ії договорів оренди

Регіональне відділення 
Ф онду держ авного м айна 

У країни по Київській, 
Черкаській та  Ч ернігівській  

областях

2018-2019 роки
І-ІІ квартал 
2020 року

2.

П ідготовка об'єктів 
приватизації до продажу. 
Ф орм ування та  складання 
переліків об 'єктів м ало ї та  
великої приватизації, що 
п ідлягаю ть приватизації

Завдання 
внутріш нього 

аудиту зі 
С тратегічного 

плану

О цінка діяльності Регіонального відділенням щ одо 
дотрим ання нормативно -  правових актів з питань 
приватизації (м ала приватизація): дотримання вим ог під 
час формування т а  затвердж ення переліків о б ’єктів, що 
п ідлягаю ть приватизації; прийняття ріш ення про 
приватизацію , опублікування інформації, дотримання 
процедури проведення інвентаризац ії та  оцінки 
відповідно до законодавства, в ідповідність укладених 
договорів з інш ими уповноваж еним и особам и щ одо 
проведення аукціонів з продаж у о б ’єктів приватизації, 
в ідповідність залучених су б ’єктів господарю вання для 
організац ії та/або проведення аукціонів, у  том у числі в 
електронній формі (електронний аукціон), нормам та  
вимогам, дотрим ання порядку приватизації, проведення 
аукціону, укладення договору купівлі -  продажу, 
належне звітування.

Регіональне відділення 
Ф онду держ авного м айна 

У країни по К иївській, 
Черкаській та  Ч ернігівській 

областях

2018-2019 роки
III квартал 
2020 року

3.
Управління держ авним  

майном

Завдання 
внутріш нього 

аудиту зі 
С тратегічного 

плану

О цінка діяльності Регіонального відділення і щ одо 
дотрим ання нормативно - правових актів з питань 
управління держ авним  майном, яке в процесі 
приватизації не увійш ло до  статутних капіталів 
господарських товариств, але перебуває на їх  балансі: 
в ідповідність обраних способів управління держ авним 
майном, оц інка дотрим ання вим ог т а  процедур під час 
реалізації контрольних заходів щ одо стану утримання та  
збереж ення держ авного майна, дотрим ання вим ог та  
процедур під час заповнення бази ІПС "Етап-майно", 
належне звітування.

Регіональне відділення 
Ф онду держ авного м айна 

У країни по Київській, 
Черкаській та  Ч ернігівській 

областях

2017-2019 роки
IV квартал 
2020 року

4. О рганізація контролю  у 
сфері орендних відносин

Завдання 
внутріш нього 

аудиту зі 
С тратегічного 

плану

О цінка діяльності Регіонального відділення щ одо 
дотрим ання вим ог та  процедур під час здійснення 
контрольних заходів щ одо м айна, яке перебуває в оренді: 
дотримання вим ог т а  процедур щ одо супроводж ення 
чинних договорів оренди держ авного майна - контролю  
за  виконанням орендарям и істотних умов договорів 
оренди держ авного майна, контролю  за  своєчасністю  
страхування майна, сплати орендної плати, проведення 
ремонтів, поліпш ень; оц інка якості та  результативності 
претензійно - позовної роботи, дотрим ання вим ог та  
процедур п ід  час заповнення бази ІПС "Етап-Оренда",

Управління забезпечення 
реалізації повноваж ень у 

Черкаській області 
Регіонального відділення 

Ф онду держ авного майна 
України по Київській, 

Черкаській т а  Ч ернігівській 
областях

2018-2019 роки
І квартал 
2020 року



з
належне звітування

5.
Управління держ авним 

майном

Завдання 
внутріш нього 

аудиту зі 
С тратегічного

плану

О цінка діяльності Регіонального відділення щ одо 
дотрим ання нормативно - правових актів з питань 
управління держ авним  майном, яке в процесі 
приватизації не увійш ло д о  статутних капіталів 
господарських товариств, але перебуває на їх  балансі: 
в ідповідність обраних способів управління держ авним 
майном, оц інка дотрим ання вим ог та  процедур під час 
реалізації контрольних заходів щ одо стану утримання та  
збереж ення держ авного майна, дотрим ання вимог та  
процедур під час заповнення бази  ІПС "Етап-майно", 
належне звітування

У правління забезпечення 
реалізації повноваж ень у 

Черкаській області 
Регіонального відділення 

Ф онду держ авного м айна 
України по Київській, 

Черкаській та  Ч ернігівській 
областях

2018-2019 роки
II квартал 
2020 року

6. П ретензійно-позовна робота

Завдання 
внутріш нього 

аудиту зі 
С тратегічного 

плану

О цінка діяльності Регіонального відділення щ одо 
дотрим ання актів законодавства при проведенні 
претензійної та  позовної роботи: дотрим ання фахівцями 
підрозділу вимог норм ативно-правових актів, П олож ення 
про відділ і посадових інструкцій  під час виконання своїх 
посадових обов'язків; результативність та  якість 
претензійно-позовної роботи; діяльність щ одо 
правильного планування та  ф інансування витрат по 
судовому збору; оц інка заходів контролю  щ одо 
претензійно-позовної діяльності, належ не звітування

Регіональне відділення 
Ф онду держ авного майна 

України по Київській, 
Черкаській та  Чернігівській 

областях

2019 роки
III квартал 
2020 року

7. Управління персоналом

Завдання 
внутріш нього 

аудиту зі 
С тратегічного 

плану

О цінка діяльності Регіонального відділення щ одо 
дотримання актів законодавства з питань кадрової 
роботи: відповідність процедур т а  організаційних заходів 
під час прийняття/звільнення держ авних службовців, 
проходж ення спеціальної перевірки, очищ ення влади, 
ведення особових справ держ авних службовців, 
організації щ орічного оціню вання держ авних служ бовців 
та  контролю  за  встановленням надбавок за  вислугу років, 
складання індивідуальних програм  підвищ ення рівня 
професійної компетентності держ авних службовців, 
забезпечення підвищ ення кваліф ікації, в ідповідність до 
порядку щ одо припинення держ авно ї служби, належне 
звітування

Регіональне відділення 
Ф онду держ авного майна 

України по Київській, 
Черкаській та  Чернігівській 

областях

2018-2019 роки
IV  кв. 2020 

року

8.

Здійснення незалеж ної 
оцінки об’єктів, що 

підлягаю ть приватизації, 
оренді, конкурси

Завдання 
внутріш нього 

аудиту зі 
С тратегічного 

плану

О цінка діяльності Регіонального відділенням щ одо 
дотримання актів законодавства під час організац ії та  
проведення конкурсів з в ідбору су б ’єктів оціночної 
діяльності з м етою  виконання незалеж ної оцінки о б ’єктів 
держ авної власності: в ідповідність процедури 
проведення конкурсу, дотрим ання вимог щ одо 
визначення складу та  реглам енту роботи конкурсної 
комісії на предмет легітим ності та  правомірності 
прийняття ріш ень, належне звітування.

Управління забезпечення 
реалізації повноваж ень у 

Чернігівській області 
Регіонального відділення 
Ф онду держ авного майна 

України по Київській, 
Черкаській та  Чернігівській 

областях

2018-2019 роки
І -  II квартал 
2020 року

9. П ідготовка об 'єктів 
приватизації до продажу.

Завдання 
внутріш нього 

аудиту зі

О цінка діяльності Регіонального відділенням щ одо 
дотримання нормативно -  правових актів з питань 
приватизації (мала приватизація): дотримання вим ог під

Управління забезпечення 
реалізації повноваж ень у 

Чернігівській області

2018-2019 роки
II квартал 2020 
року
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Ф орм ування т а  складання 
переліків об’єктів  м алої та  
великої приватизації, що 
п ідлягаю ть приватизації

С тратегічного
плану

час ф ормування т а  затвердж ення переліків о б ’єктів, що 
п ідлягаю ть приватизації; прийняття ріш ення про 
приватизацію , опублікування інформації, дотримання 
процедури проведення інвентаризації та  оцінки 
відповідно до законодавства, в ідповідність укладених 
договорів з інш им и уповноваж еним и особам и щ одо 
проведення аукціонів з продаж у о б ’єктів приватизації, 
в ідповідність залучених су б ’єктів господарю вання для 
організац ії та/або проведення аукціонів, у том у числі в 
електронній  ф орм і (електронний аукціон), нормам та  
вимогам, дотрим ання порядку приватизації, проведення 
аукціону, укладення договору купівлі -  продажу, 
належне звітування.

Регіонального відділення 
Ф онду держ авного майна 

У країни  по К иївській, 
Ч еркаській т а  Ч ернігівській 

областях

> ■ . І

10.

О рганізація контролю  у 
сф ері орендних відносин

Завдання внутрі
ш нього аудиту зі 

С тратегічного 
плану

О цінка діяльності Регіонального відділенням щ одо 
дотрим ання вим ог т а  процедур під час здійснення 
контрольних заход ів  щ одо майна, яке перебуває в оренді: 
дотрим ання вим ог т а  процедур щ одо супроводж ення 
чинних договорів  оренди держ авного м айна -  контролю  
за  виконанням орендарям и істотних умов договорів 
оренди держ авного майна, контролю  за  своєчасністю  
страхування м айна, сплати  орендної плати, проведення 
ремонтів, поліпш ень; оц інка якості та  результативності 
претензійно -  позовної роботи, дотрим ання вимог та  
процедур під час заповнення бази ІП С  «Етап-О ренда», 
належне звітування

У правління забезпечення 
реалізації повноваж ень у 

Чернігівській  області 
Регіонального відділення 
Ф онду держ авного майна 

У країни по Київській, 
Ч еркаській та  Ч ернігівській 

областях.

2017- 2019 року
III квартал 
2020 року

11.
У правління держ авним  

майном

Завдання внутрі
ш нього аудиту зі 

Стратегічного 
плану

О цінка діяльності Регіонального відділенням щ одо 
дотрим ання норм ативно -  правових актів з питань 
управління держ авним  майном, яке в процесі 
приватизації не увійш ло до статутних капіталів 
господарських товариств, але перебуває на їх  балансі: 
відповідність обраних способів управління держ авним 
майном, оц інка дотрим ання вимог та  процедур під час 
реалізації контрольних заходів щ одо стану управління та  
збереж ення держ авного майна, оц інка дотримання вимог 
та  процедур під час реалізації контрольних заходів щ одо 
стану утримання т а  збереж ення держ авного майна, 
дотрим ання вим ог т а  процедур під час заповнення бази 
ІПС «Е тап-майно», належ не звітування

У правління забезпечення 
реалізації повноваж ень у 

Ч ернігівській області 
Регіонального відділення 
Ф онду держ авного майна 

У країни по Київській, 
Черкаській т а  Ч ернігівській 

областях

2018 -2 0 1 9  роки
IV  квартал 
2019 року

Об’єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:

Об’єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:

II. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
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Підстава для вклю чення заходу з інш ої діяльност і з 
внутріш нього аудиту

М
з/п

Захід з ін ш о ї діяльност і з внутріш нього аудиту Термін виконання
11 Щ  ■ ' *  '.. •'

1 2 3 4

Завдання внутріш нього аудиту зі С тратегічного плану

1.
В ивчення вітчизняного т а  м іжнародного досвіду з проведення внутріш нього 

аудиту щ одо оцінки внутріш нього контролю  у системі органів приватизації - 
сам остійне навчання н а  робочом у місці.

П остійно

2.

Вивчення вітчизняного т а  між народного досвіду з проведення внутріш нього 
аудиту щ одо оцінки ефективності системи управління, внутріш нього контролю  у 
систем і органів приватизації - участь працівників у  семінарах, навчаннях, відео 
конференціях; інструктажі, консультації.

З а  запрош енням

3.
П риведення внутріш ніх полож ень про структурні п ідрозділи  внутріш нього аудиту 

т а  посадових інструкцій спеціалістів внутріш нього аудиту Регіонального відділення у 
(у разі введення нової структури РВ та  нового ш татного розпису)

З а  настанням події, 
протягом 5 днів

4.
С кладання, ф ормування т а  затвердж ення стратегічного та  операційного планів; 

внесення зм ін до стратегічного та  операційного планів (за  потреби); направлення 
затвердж ених планів Фонду.

З а  встановленим 
термьіном

5.

Н аправлення відповідальним за  діяльність особам  нагадувань про необхідність 
впровадж ення аудиторських рекомендацій ; дослідж ення питань стану впровадж ення 
аудиторських реком ендацій  п ід  час здійснення внутріш ніх аудитів; узагальнення та  
аналіз інф орм ації щ одо стану впровадж ення аудиторських рекомендацій (зокрема, 
щ одо формального підходу); внесення відповідної інф орм ації до  матеріалів архівних 
справ внутріш нього аудиту т а  бази даних щ одо моніторингу врахування 
реком ендацій  за  результатами внутріш нього аудиту.

З а  встановленим в 
аудиторському звіті 

терміном

6.

Збір  та  аналіз інф орм ації про діяльність п ідрозділу внутріш нього аудиту 
регіонального відділення; п ідготовка звітів начальнику регіонального відділення та 
Ф онду про діяльність підрозділу внутріш нього аудиту за  структурою /форм ою , 
визначеними законодавством у сфері внутріш нього аудиту

З а  встановленим 
терміном

7.

П роведення внутріш ньої оцінки якості; п ідготовка програми забезпечення і 
п ідвищ ення якості внутріш нього аудиту; відстеж ення стану виконання заходів, 
передбачених програм ою  забезпечення і підвищ ення якості внутріш нього аудиту; 
п ідготовка інф орм ації про стан виконання програм и забезпечення і п ідвищ ення якості 
внутріш нього аудитів начальнику регіонального відділення

З а  встановленим 
терміном

8.
П роведення інструктаж ів про ознайом лення щ одо недопущ ення корупційних 

правопоруш ень, нерозголош ення інф орм ації працівникам и внутріш нього аудиту.
П еред початком 

аудиту
9. С кладання, формування, наповнення, зведення т а  своєчасне оновлення бази  даних 

щ одо простору внутріш нього аудиту.
П остійно

За зверненням відповідальних з а  діяльність 10.
П роведення р о з’ясню вальної роботи з відповідальними за  діяльн ість щ одо 

алгоритм ів впровадж ення наданих рекомендацій
П остійно
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III. ОБСЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ ТА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З ІНШОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

№
з/п

П осада працівника  
підрозділу внутріш нього  

аудиту

Загальна  
кількіст ь  

робочих днів 
на р ік

Кінь кість  
посад (за 
фактом)

Загальний  
плановий  обсяг 
робочого часу,

людигіо-дні і

В изначений  
коеф іцієнт  участ і у  

здійсненні 
внут ріш ніх аудитів 

для відповідної 
посади

П лановий обсяг робочого часу на  
здійснення внут ріш ніх аудитів,

людино-дні

П лановіш  обсяг 
робочого часу на  

виконання заходів з 
інш ої діяльності з 

внутрішнього  
аудиту, людино-днівсього

у  т ому числі на  
: планові внут ріш ні . 

аудити
1 2 3 4 5 6 і 8 9

В. о. зав ідувача сектору 
внутріш нього аудиту

251 1 221 0,7 155 116 66

Г оловний спеціаліст 
внутріш нього аудиту

251 1 221 0,9 199 149 22

Головний спеціаліст 
внутріш нього аудиту

251 1 221 0,9 199 149 22

Всього: X 3 663 X 553 414 111

В. о. завідувача сектору внутрішнього аудиту

23 20 ІЗ
(дата складання V 
Операційного шану)

Олександр ВОРОНЕВИЧ


