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І. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗВЕДЕНОГО ОПЕРАЦІЙНОГО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУ
ДИТУ ПОВ’ЯЗАНЕ 3:

змінами, що відбулися у стратегічних пріоритетах діяльності Фонду державного майна України, переглядом 
першочергових завдань внутрішнього аудиту та впровадження адаптаційних змін, пов’язаних із російською агресією проти 
України та введенням з 24 лютого 2022 року воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 
24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 
2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», а також 
відповідно до указів Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, від 18.04.2022 № 259/2022, від 17.05.2022 № 341/2022.

Обґрунтування щодо внесення змін до Зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Фонду держа
вного майна України на 2022 рік, наведено у додатку до цього Зведеного операційного плану.

Зведений операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Фонду державного, майна України на 2022 рік (із зміна
ми) складений з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Фо
нду державного майна України на 2022 - 2024 роки.



II. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ
2

з/п

О б’єкт внутрішньо
го ауди-

ту/спрямування 
внутрішнього ауди-

Підстава для 
включення об’єкта 
внутрішнього ау

диту

Орієнтовний обсяг дослідження

Назва структурного 
підрозділу/у станови/під- 
присмства/організації, в 
якій проводиться внут

рішній аудит

Період, що 
охоплюється 
внутрішнім 

аудитом

Термін здійснен
ня внутрішнього 

аудиту

'Ы. -2 Ас,. 'С.

Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Зведеного стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):

1.

Управлінська діяль
ність суб’єктів гос

подарювання

Завдання внутріш
нього аудиту зі Зве
деного стратегічно

го плану

Оцінка ефективності управлінської дія
льності суб’єкту господарювання: 
стан внутрішнього контролю на суб’єкті, 
забезпечення досягнення мети та вико- 
нання завдань, визначених Статутом, 
здійснення основної діяльності, ефекти- 
вність заходів; виконання фінансових 
планів; дотримання принципів законнос
ті та ефективного використання коштів, 
ресурсів та інших активів; стан утри
мання, збереження та використання 
майна, зокрема переданого в оренду; 
аналіз дебіторської/кредиторської забор
гованості; володіння та користування 
землею; інші питання фінансового, ко
мерційного, управлінського, організа
ційного характеру

ДП дорожнього зв'язку, 
інформаційного забезпе

чення та автоматики 
«Укрдорзв’язок»

2020-2021
роки

І квартал 
2022 року

2.
ДП «Неполоковецький 

комбінат хлібопродуктів»
2021-1 півріч

чя 2022
III квартал 
2022 року

3. Виключено
ДП «Екотрансенерго» 2020-2021

роки
І квартал 
2022 року4.

Виключено

5.

6.

Розпорядження май- 
ном суб’єктів госпо

дарювання

Завдання внутріш
нього аудиту зі Зве
деного стратегічно

го плану

Оцінка ефективності розпорядження 
майном суб’єкту господарювання: 
стан внутрішнього контролю на суб’єкті, 
забезпечення досягнення мети та вико
нання завдань, визначених Статутом, 
стан утримання, збереження та викорис
тання майна, зокрема переданого в орен- 
ду, управлінські заходи; інші питання 
фінансового, комерційного, управлінсь
кого, організаційного характеру; воло
діння та користування землею.

Виключено
7. Виключено

8.
ДП «Львівський науково- 
дослідний радіотехнічний 

інститут»

2020-2021
роки

II квартал 
2022 року

Виключено 2020-2021
роки

II квартал 
2022 року9.

Державне лісопромислове 
підприємство «При- 

карптатліс»
2020-2021

роки
ІІ-ІІІ квартал 

2022 року10.

11. Управлінська діяль- Завдання внутріш- Оцінка ефективності управлінської дія- Виключено



з
12. ність суб’єктів гос

подарювання
нього аудиту зі Зве
деного стратегічно

го плану

льності суб’єкту господарювання: 
стан внутрішнього контролю на суб’єкті, 
забезпечення досягнення мети та вико- 
нання завдань, визначених Статутом, 
здійснення основної діяльності, ефекти- 
вність заходів; виконання фінансових 
планів; дотримання принципів законнос- 
ті та ефективного використання коштів, 
ресурсів та інших активів; стан утри- 
мання, збереження та використання 
майна, зокрема переданого в оренду; 
аналіз дебіторської/кредиторськоі забор- 
гованості; володіння та користування 
землею; інші питання фінансового, ко- 
мерційного, управлінського, організа
ційного характеру

Виключено

13. ДП «Полтавський комбі
нат хлібопродуктів»

2021-1 півріч
чя 2022

ІІІ-ГУ квартал 
2022 року

14. ДП «Ніжинський комбі
нат хлібопродуктів»

2021-1 півріч
чя 2022

ІІІ-ІУ квартал 
2022 року

15.
ДП «Закуп’янський 

кар’єр»
2020-2021

роки
II квартал 
2022 року

16. Виключено
17. Виключено
18. Виключено
19. Виключено

Виключено20.

21.
ПрАТ По виробництву 

інсулінів «Індар»
2021 - 9 міся
ців 2022 року

IV квартал 
2022 року

22. АТ «Завод «Квант» 2020-2021
роки

ІІІ-ІУ квартал 
2022 року

23.

Розпорядження май
ном суб’єктів госпо

дарювання

Завдання внутріш
нього аудиту зі Зве
деного стратегічно

го плану

Оцінка ефективності розпорядження 
майном суб’єкту господарювання: 
стан внутрішнього контролю на суб’єкті, 
забезпечення досягнення мети та вико
нання завдань, визначених Статутом, 
стан утримання, збереження та викорис
тання майна, зокрема переданого в орен
ду, управлінські заходи; інші питання 
фінансового, комерційного, управлінсь
кого, організаційного характеру; воло
діння та користування землею.

Виключено

24.

Виключено

25.

Управлінська діяль
ність суб’єктів гос

подарювання

Завдання внутріш
нього аудиту зі Зве
деного стратегічно

го плану

Оцінка ефективності управлінської дія
льності суб’єкту господарювання: 
стан внутрішнього контролю на суб’єкті, 
забезпечення досягнення мети та вико
нання завдань, визначених Статутом, 
здійснення основної діяльності, ефекти
вність заходів; виконання фінансових 
планів; дотримання принципів закони 
ості та ефективного використання кош
тів, ресурсів та інших активів; стан ут
римання, збереження та використання 
майна, зокрема переданого в оренду;

ДП «Угерський спирто
вий завод»

2020-2021
роки

11 квартал 
2022 року

26. Виключено

27.

Виключено
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аналіз дебіторської/кредиторської забор
гованості; володіння та користування 
землею; інші питання фінансового, ко
мерційного, управлінського, організа
ційного характеру

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

28
Управлінська діяль
ність суб’єктів гос

подарювання

Завдання внутріш
нього аудиту зі Зве
деного стратегічно

го плану

Оцінка ефективності управлінської діяль
ності суб’єкту господарювання: 
стан внутрішнього контролю на суб’єкті, 
забезпечення досягнення мети та виконан
ня завдань, визначених Статутом, здійс
нення основної діяльності, ефективність 
заходів; виконання фінансових планів; 
дотримання принципів законності та ефек
тивного використання коштів, ресурсів та 
інших активів; стан утримання, збережен
ня та використання майна, зокрема пере
даного в оренду; аналіз дебіторсь
кої/кредиторської заборгованості; воло
діння та користування землею; інші пи
тання фінансового, комерційного, управ
лінського, організаційного характеру

ДП «Новояворівське дер
жавне гірничо-хімічне 
підприємство «Сірка»

2019-2020
роки

IV квартал 
2021 року

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

29.
Розпорядження май
ном суб’єктів госпо

дарювання

Завдання внутріш
нього аудиту зі Зве
деного стратегічно

го плану

Оцінка ефективності розпорядження 
майном суб’єкту господарювання: 
стан внутрішнього контролю на суб’єкті, 
забезпечення досягнення мети та вико
нання завдань, визначених Статутом, 
стан утримання, збереження та викорис
тання майна, зокрема переданого в орен
ду, управлінські заходи; інші питання 
фінансового, комерційного, управлінсь
кого, організаційного характеру; воло
діння та користування землею.

ДП «Готель «Власта»

IV квартал 
2021 -  9 міся
ців 2022 року

IV квартал 
2022 року

ЗО.
Управлінська діяль
ність суб’єктів гос

подарювання

Завдання внутріш
нього аудиту зі Зве
деного стратегічно

го плану

Оцінка ефективності управлінської дія
льності суб’єкту господарювання: 
стан внутрішнього контролю на суб’єкті, 
забезпечення досягнення мети та вико
нання завдань, визначених Статутом,

ДП «Рівнеторф»

2021- 9 міся
ців 2022 року

IV квартал 
2022 року
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здійснення основної діяльності, ефекти
вність заходів; виконання фінансових 
планів; дотримання принципів законнос
ті та ефективного використання коштів, 
ресурсів та інших активів; 
стан утримання, збереження та викорис
тання майна, зокрема переданого в орен
ду; аналіз дебіторської/кредиторської 
заборгованості; володіння та користу
вання землею; інші питання фінансово
го, комерційного, управлінського, орга-

________________________________________ нізаційного характеру________________________
III. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

П ідст ава для вклю 
чення заходу з ін ш ої 
діяльност і з внут 
ріш нього аудит у

Же
з/п Захід  з ін ш ої діяльност і з внут ріш нього аудит у

Термін вико
нання

Н-Я -Т 2 '■■-..Ч 4 т--

Завдання внутрішнього 
аудиту зі Зведеного 
стратегічного плану

1. Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки внутрі
шнього контролю в системі органів приватизації -  самостійне навчання на робочому місці. Постійно

2. Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки внутрі
шнього контролю у системі органів приватизації -  участь працівників у семінарах, навчаннях, відеокон- 
ференціях.

За запрошен
ням

3. Приведення внутрішніх нормативно-правових актів у відповідність до чинних норм законодавства, що 
унормовують діяльність з внутрішнього аудиту (розробка/внесення змін до Порядку внутрішнього аудиту 
в державних органах приватизації); актуалізація чинних розпорядчих актів Фонду щодо внутрішнього 
аудиту; положень про структурні підрозділи внутрішнього аудиту та посадових інструкцій спеціалістів 
внутрішнього аудиту Фонду та регіональних відділень ( у разі введення нової структури апарату Фонду 
(РВ) та нового штатного розпису).

За настанням 
події, протягом 

5 днів

4. Складання, формування та затвердження плану; внесення змін до плану (за потреби); оприлюднення пла
ну та змін до них на офіційному \уеЬ-сайті Фонду та направлення копій затверджених планів Мінфіну.

За встановленим 
терміном, за 
необхідністю

5. Направлення відповідальним за діяльність особам листів -  нагадувань про необхідність впровадження 
аудиторських рекомендацій; дослідження питань стану впровадження рекомендацій під час здійснення 
внутрішніх аудитів; узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження аудиторських рекомен
дацій (зокрема, щодо формального підходу); внесення відповідної інформації до матеріалів архівних 
справ внутрішнього аудиту та бази даних щодо моніторингу врахування рекомендацій за результатами 
внутрішнього аудиту.

За встановле
ним в аудитор

ському звіті 
терміном

6. Збір, узагальнення та аналіз інформації про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту, під- За встановле-
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розділів ВА регіональних відділень; підготовка звітів Голові Фонду та Мінфіну про результати діяльності 
підрозділу внутрішнього аудиту за структурою/формою, визначеними законодавством у сфері внутріш
нього аудиту.

ним терміном

7. Проведення внутрішньої оцінки якості; підготовка програми забезпечення і підвищення якості внутріш
нього аудиту; відстеження стану виконання заходів, передбачених програмою забезпечення і підвищення 
якості внутрішнього аудиту; підготовка інформації про стан виконання програми забезпечення і підви
щення якості внутрішнього аудиту Голові Фонду; впровадження заходів щодо удосконалення системи 
внутрішнього аудиту, зокрема за результатами зовнішньої оцінки якості функції внутрішнього аудиту; 
розвиток функції внутрішнього аудиту.

За встановле
ним терміном, 

постійно

8. Проведення інструктажів про ознайомлення щодо недопущення корупційних правопорушень, нерозголо- 
шення інформації працівниками внутрішнього аудиту.

Перед початком 
аудиту

9. Введення в експлуатацію та тестування Інформаційного ресурсу «База даних об’єктів внутрішнього ауди
ту», актуалізація та внесення змін до нього на постійній основі, у тому числі щодо проведених внутрішніх 
аудитів; автоматизація моніторингу стану виконання рекомендацій (тестовий режим) за відповідними 
періодами; опрацювання звітів щодо ведення та актуалізації баз даних внутрішнього аудиту регіональних 
відділень Фонду; проведення роз’яснювальної роботи, консультацій щодо ведення бази даних внутріш
нього аудиту.

Постійно

За зверненням відпові
дальних за діяльність

10. Проведення роз’яснювальної роботи з відповідальними за діяльність щодо алгоритмів впровадження на
даних за результатами проведених аудитів рекомендацій. Постійно

IV. ОБСЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ ТА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З 
ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Ne з/п : Посада працівника підрозділу вну
трішнього аудиту

Загальна 
кількість 
робочих 

днів на рік

Кількість 
посад (за 
фактом)

Загальний 
плановий 

обсяг робо
чого часу,

людино-дні

Визначений 
коефіцієнт 

участ і у  здій
сненні внут- 
ріш ніх ауди
тів для відпо
відної посади

Плановий обсяг робочо
го часу на здійснення 
внутрішніх аудитів,

людино-дні

Плановий обсяг 
робочого часу на 
виконання захо
дів з іншої діяль- 
пості з внутрі
шнього аудиту, 

людино-дні
всього

у  тому числі 
на планові 
внутрішні 

аудити
: 2 а .. ■;. '■■■ ("З А,Г: А.' 4 Ч ; А'А;А:$/ А - і : ч.б;- ---А . 7 А 8 \ ;" А :> ,А \.

1. Директор Департаменту 254 1 205 0,3 62 47 143

2. заст. Директора Департаменту -  
начальник відділу 254 1 205 0,9 185 139 20

3. заст. Директора Департаменту -  
начальник відділу* 254 1 140 0,95 133 100 7

3. Начальник відділу 254 2 410 0,9 370 278 40
4. Заступник начальника відділу 254 1 205 0,4 82 62 123
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5. Заступник начальника відділу 254 1 205 0,8 164 123 41
6. Заступник начальника відділу 254 1 205 0,95 195 146 10
7. Головний спеціаліст 254 3 615 0,2 123 93 492
8. Головний спеціаліст 254 4 820 0,95 780 584 40
9. Головний спеціаліст 254 1 205 0,35 72 54 133
10. Головний спеціаліст* 254 2 162 0,95 154 116 8

Всього: X 18 3377 X 2320 1742 1057

Працівники призначені на граничний строк перебування особи на посаді державної служби відповідно до абзацу першого частини п ’ятої 
Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у  період 
дії воєнного стану» (Закон України № 2259), яким внесено зміни до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» і врегульовано пи
тання призначення на посади державної служби громадян протягом періоду воєнного стану.



РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмель 
ницькій областях на 2022 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Зведеного стратегічного плану діяльності з внутрішньо 
го аудиту Фонду державного майна України на 2022 -  2024 роки, Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відді 
лення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях на 2022 -  2024 роки, затвердженого керівником Регіонально 
го відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях.

І. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

м
з/п

Об ’єкт внутрішньо
го ауди-

ту/спрямувашія 
внутрішнього ауди

ту

Підстава для 
включення об’єкта 
внутрішнього ау

диту

Орієнтовний обсяг дослідження

Назва структурного 
підрозділу/у станови/під- 
прнємства/організації, в 
якій проводиться внут

рішній аудит

Період, що 
охоплюється 
внутрішній 

аудитом

Термін 
здійснення 
внутріш

нього ауди
ту

; "Л".. . "У'Зт У - 4 -У :,У 'УУ'. УС"" У\У-У 6 - , т у ;
Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Зведеного стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):

1.
Управлінська діяль
ність суб’єктів гос

подарювання

Завдання внутріш
нього аудиту зі Зве
деного стратегічно
го плану (Стратегі

чного плану РВ)

Оцінка ефективності управлінської дія
льності суб’єкту господарювання: 
стан внутрішнього контролю на суб’єкті, 
забезпечення досягнення мети та вико
нання завдань, визначених Статутом, 
здійснення основної діяльності, ефекти
вність заходів; виконання фінансових 
планів;
дотримання принципів законності та 
ефективного використання коштів, ресу
рсів та інших активів; 
стан утримання, збереження та викорис
тання майна, зокрема переданого в орен
ду;
аналіз дебіторської/кредиторської забор
гованості;
володіння та користування землею; 
інші питання фінансового, комерційно
го, управлінського, організаційного ха
рактеру

Відповідно до наказу 
Фонду державного майна 

України

2020-2021
роки

І-ІУ квартал 
2022 року
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2.
Розпорядження май
ном суб’єктів госпо

дарювання

Завдання внутріш
нього аудиту зі Зве
деного стратегічно
го плану (Стратегі

чного плану РВ)

Оцінка ефективності розпорядження 
майном суб’єкту господарювання: 
стан внутрішнього контролю на суб’єкті, 
забезпечення досягнення мети та вико
нання завдань, визначених Статутом, 
стан утримання, збереження та викорис
тання майна, зокрема переданого в орен
ду, управлінські заходи; інші питання 
фінансового, комерційного, управлінсь
кого, організаційного характеру; воло
діння та користування землею.

Відповідно до наказу 
Фонду державного майна 

України

2020-2021
роки

І-ІУ квартал 
2022 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

П ідст ава для  
вклю чення заходу  
з ін ш о ї діяльност і 

з внут ріш нього  
аудит у

Жез/п Захід  з  ін ш ої діяльност і з внут ріш нього аудит у
Термін вико

нання

г ч . , : - 4 Т ^ ';с-у

Завдання внутріш
нього аудиту зі Зве

деного стратегічного 
плану (Стратегічного 

плану РВ)

і. Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки внут
рішнього контролю в системі органів приватизації -  самостійне навчання на робочому місці Постійно

2. Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки внут
рішнього контролю у системі органів приватизації -  участь працівників у семінарах, навчаннях, ві- 
деоконференціях

За запрошен
ням

3. Приведення внутрішніх положень про структурні підрозділи внутрішнього аудиту та посадових ін
струкцій спеціалістів внутрішнього аудиту регіонального відділення (у разі введення нової структури 
РВ та нового штатного розпису)

За настанням 
події, протягом 

5 днів
4. Складання, формування та затвердження плану; внесення змін до плану (за потреби); направлення за

твердженого плану Фонду
За встановле
ним терміном

5. Направлення відповідальним за діяльність особам листів -  нагадувань про необхідність впровадження 
аудиторських рекомендацій; дослідження питань стану впровадження рекомендацій під час здійснення 
внутрішніх аудитів; узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження аудиторських реко
мендацій (зокрема, щодо формального підходу); внесення відповідної інформації до матеріалів архів-

За встановле
ним в аудитор

ському звіті 
терміном
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них справ внутрішнього аудиту та бази даних щодо моніторингу врахування рекомендацій за результа
тами внутрішнього аудиту

6. Збір та аналіз інформації про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту регіонального відділення; під
готовка звітів начальнику регіонального відділення та Фонду про діяльність підрозділу внутрішнього 
аудиту за структурою/формою, визначеними законодавством у сфері внутрішнього аудиту

За встановле
ним терміном

7. Проведення внутрішньої оцінки якості; підготовка програми забезпечення і підвищення якості внутрі
шнього аудиту; відстеження стану виконання заходів, передбачених програмою забезпечення і підви
щення якості внутрішнього аудиту підготовка інформації про стан виконання програми забезпечення і 
підвищення якості внутрішнього аудиту начальнику регіонального відділення, впровадження заходів 
щодо удосконалення системи внутрішнього аудиту, зокрема за результатами зовнішньої оцінки якості 
функцій внутрішнього аудиту, розвиток функцій внутрішнього аудиту

За встановле
ним терміном

8. Проведення інструктажів щодо недопущення корупційних правопорушень, нерозголошення інформації 
працівниками внутрішнього аудиту

Перед почат
ком аудиту

9. Забезпечення ведення бази даних об’єктів внутрішнього аудиту (простір внутрішнього аудиту) за до
помогою інструментів Microsoft Office, актуалізація та внесення змін на постійній основі. Постійно

За зверненням відпо
відальних за діяль

ність

10. Проведення роз’яснювальної роботи з відповідальними за діяльність щодо алгоритмів впровадження 
наданих за результатами проведених аудитів рекомендацій Постійно

III. ОБСЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ ТА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З ІНШОЇ ДІЯЛЬНО
СТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

: № 
з/п

Посада працівника 
підрозділу внутріш

нього аудиту

Загальна 
кількість 
робочих 

днів на рік

Кількість 
посад (за 
фактом)

Загальний 
плановий 
обсяг ро

бочого 
часу ̂ лю
дино-дні

Визначений коефі
цієнт у  часті у  

здійсненні внутрі
шніх аудитів для 
відповідної посади

Плановий обсяг робочого часу на 
здійснення внутрішніх аудитів,

людино-дні

Плановий обсяг 
робочого часу на 

виконання заходів 
з іншої діяльності 

з внутрішнього 
аудиту, людино-дні

всього
у  тому числі на пла
нові внутрішні ауди

ти

•'".'ЇУ У ^Л уГ . 2 у, : з  т 4 ■ "і" у у - '/у ' 6- ;гу--7;у- V "8. У ■ 9 ■■■■-.
1. Головний спеціаліст 249 1 211 0,9 190 142 21

Всього: X 1 211 X 190 142 21



Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях на 2022 рік складено із врахуванням завдань та результатів виконання Зведеного стратегічного плану 
діяльності з внутрішнього аудиту Фонду державного майна України на 2022 -  2024 роки, Стратегічного плану діяльності з внутрішнього ауди
ту Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях на 2022-2024 
роки, затвердженого керівником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Терно
пільській областях.

11
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ, ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ТА ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

І. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

Жв
з/и

О б’єкт внутрішньо
го ауди-

ту/спрямування 
внутрішнього ауди

ту

Підстава для 
включення об ’єкта 
внутрішнього ау

диту

Орієнтовний обсяг дослідження

Назва структурного 
підроздту/установи/під- 
присмства/організацп, в 
якій проводиться внут

рішній аудит

Період, що 
охоплюється 
внутрішнім 

аудитом

Термін 
здійснення 
внутріш

нього ауди- 
■ ту

.'■■■І'Л ' ■ І"  д 4 . - 'б ,\У 7 У, У
Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Зведеного стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):

1.
Управлінська діяль
ність суб’єктів гос

подарювання

Завдання внутріш
нього аудиту зі Зве
деного стратегічно
го плану (Стратегі

чного плану РВ)

Оцінка ефективності управлінської дія
льності суб’єкту господарювання: 
стан внутрішнього контролю на суб’єкті, 
забезпечення досягнення мети та вико
нання завдань, визначених Статутом, 
здійснення основної діяльності, ефекти
вність заходів; виконання фінансових 
планів;
дотримання принципів законності та 
ефективного використання коштів, ресу
рсів та інших активів; 
стан утримання, збереження та викорис
тання майна, зокрема переданого в орен
ду;
аналіз дебіторської/кредиторської забор
гованості;
володіння та користування землею; 
інші питання фінансового, комерційно
го, управлінського, організаційного ха
рактеру

Відповідно до наказу 
Фонду державного майна 

У країни

2020-2021
роки

І-ІУ квартал 
2022 року
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2.
Розпорядження май
ном суб’єктів госпо

дарювання

Завдання внутріш
нього аудиту зі Зве
деного стратегічно
го плану (Стратегі

чного плану РВ)

Оцінка ефективності розпорядження 
майном суб’єкту господарювання: 
стан внутрішнього контролю на суб’єкті, 
забезпечення досягнення мети та вико
нання завдань, визначених Статутом, 
стан утримання, збереження та викорис
тання майна, зокрема переданого в орен
ду, управлінські заходи; інші питання 
фінансового, комерційного, управлінсь
кого, організаційного характеру; воло
діння та користування землею.

Відповідно до наказу 
Фонду державного майна 

України

2020-2021
роки

І-ІУ квартал 
2022 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

П ідст ава для вклю 
чення заходу з  ін ш ої 
діяльност і з внут 
ріш нього аудит у

Же
з/п Захід з ін ш ої діяльност і з внут ріш нього аудит у

Термін вико
нання

" 1 ' 3/- . ; 4

Завдання внутрішнього 
аудиту зі Зведеного 
стратегічного плану 

(Стратегічного плану 
РВ)

1. Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки вну
трішнього контролю в системі органів приватизації -  самостійне навчання на робочому місці Постійно

2. Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки вну
трішнього контролю у системі органів приватизації -  участь працівників у семінарах, навчаннях, ві- 
деоконференці ях

За запрошенням

3. Приведення внутрішніх положень про структурні підрозділи внутрішнього аудиту та посадових ін
струкцій спеціалістів внутрішнього аудиту регіонального відділення (у разі введення нової структури 
РВ та нового штатного розпису)

За настанням 
події, протягом 5 

днів
4. Складання, формування та затвердження плану діяльності з внутрішнього аудиту; внесення змін до 

плану (за потреби); направлення затвердженого плану Фонду
За встановленим 

терміном
5. Направлення відповідальним за діяльність особам листів -  нагадувань про необхідність впровадження 

аудиторських рекомендацій; дослідження питань стану впровадження рекомендацій під час здійснен
ня внутрішніх аудитів; узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження аудиторських 
рекомендацій (зокрема, щодо формального підходу); внесення відповідної інформації до матеріалів 
архівних справ внутрішнього аудиту та бази даних щодо моніторингу врахування рекомендацій за 
результатами внутрішнього аудиту

За встановленим 
в аудиторському 

звіті терміном
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6. Збір та аналіз інформації про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту регіонального відділення; 

підготовка звітів начальнику регіонального відділення та Фонду про діяльність підрозділу внутріш
нього аудиту за структурою/формою, визначеними законодавством у сфері внутрішнього аудиту

За встановленим 
терміном

7. Проведення внутрішньої оцінки якості; підготовка програми забезпечення і підвищення якості внут
рішнього аудиту; відстеження стану виконання заходів, передбачених програмою забезпечення і під
вищення якості внутрішнього аудиту підготовка інформації про стан виконання програми забезпе
чення і підвищення якості внутрішнього аудиту начальнику регіонального відділення, впровадження 
заходів щодо удосконалення системи внутрішнього аудиту, зокрема за результатами зовнішньої оцін
ки якості функцій внутрішнього аудиту, розвиток функцій внутрішнього аудиту

За встановленим 
терміном

8. Проведення інструктажів щодо недопущення корупційних правопорушень, нерозголошення інформа
ції працівниками внутрішнього аудиту

Перед початком 
аудиту

9. Забезпечення ведення бази даних об’єктів внутрішнього аудиту (простір внутрішнього аудиту) за 
допомогою інструментів Microsoft Office, актуалізація та внесення змін на постійній основі. Постійно

За зверненням відпові
дальних за діяльність

10. Проведення роз’яснювальної роботи з відповідальними за діяльність щодо алгоритмів впровадження 
наданих за результатами проведених аудитів рекомендацій Постійно

III. ОБСЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ ТА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З ІНШОЇ ДІЯЛЬНО
СТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

М
з/п

Посада працівника 
підрозділу внутріш

нього аудиту

Загальна 
кількість 
робочих 

днів на рік

Кількість 
посад (за 
фактом)

Загальний 
плановий 
обсяг ро

бочого 
часу, лю
дино-дні

Визначений коефі
цієнт участ і у  

здійсненні внутрі
шніх аудитів для 
відповідної посади

Плановий обсяг робочого часу на 
здійснення внутрішніх аудитів,

людино-дні

Плановий обсяг 
робочого часу на 

виконання заходів 
з іншої діяльності 

з внутрішнього 
аудиту^ людино-дні

всього
у тому числі на пла
нові внутрішні ауди

ти

'"'а ; . 1  : А 3-7 W."У;. ч 6 Д' '■ч%- 8 V А 7-7,
і. Завідувач сектору 249 і 219 0,8 175 131 44
2. Головний спеціаліст 249 і 219 0,9 197 148 22

3. Головний спеціаліст * 129 і 99 0,9 89 67 10
Всього: X 3 537 X 461 346 76

* головний спеціаліст сектору внутрішнього аудиту з постійним місцем роботи в Управлінні по забезпеченню реалізації повноважень у Чернівецькій області перебуває у 
соціальній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку по 06.06.2022 включно, розрахунок проведений із загальної кількості робочих днів, що 
відповідає 2-му півріч 2022 року.
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Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закар
патській та Волинській областях на 2022 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Зведеного стратегічного плану діяльно
сті з внутрішнього аудиту Фонду державного майна України на 2022 -  2024 роки, Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Регі
онального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях на 2022 -  2024 роки, затвердже
ного керівником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
ПО ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ ТА ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

І. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

М
з/п

Об’єкт внутрішньо
го ауди-

ту/спрямування 
внутрішнього ауди-

ту ..г" .

Підстава для 
включення об’єкта 
внутрішнього ау

диту

Орієнтовний обсяг дослідження

Назва структурного 
підрозділу/установи/під- 
приємства/оргапізащі, в 
якій проводиться внут

рішній аудит

Період, що 
охоплюється 
внутрішнім 

аудитом

Термін 
здійснення 
внутріш

нього ауди
ту у

1 '■ С.2У ' 3 АС ' ' ,5 ' 6 :-7
Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Зведеного стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):

1.
Управлінська діяль
ність суб’єктів гос

подарювання

Завдання внутріш
нього аудиту зі Зве
деного стратегічно
го плану (Стратегі

чного плану РВ)

Оцінка ефективності управлінської дія
льності суб’єкту господарювання: 
стан внутрішнього контролю на суб’єкті, 
забезпечення досягнення мети та вико
нання завдань, визначених Статутом, 
здійснення основної діяльності, ефекти
вність заходів; виконання фінансових 
планів;
дотримання принципів законності та 
ефективного використання коштів, ресу
рсів та інших активів; 
стан утримання, збереження та викорис
тання майна, зокрема переданого в орен
ду;
аналіз дебіторської/кредиторської забор
гованості;
володіння та користування землею; 
інші питання фінансового, комерційно
го, управлінського, організаційного ха
рактеру

Відповідно до наказу 
Фонду державного майна 

України

2020-2021
роки

І-ТУ квартал 
2022 року
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2.
Розпорядження май
ном суб’єктів госпо

дарювання

Завдання внутріш
нього аудиту зі Зве
деного стратегічно
го плану (Стратегі

чного плану РВ)

Оцінка ефективності розпорядження 
майном суб’єкту господарювання: 
стан внутрішнього контролю на суб’єкті, 
забезпечення досягнення мети та вико
нання завдань, визначених Статутом, 
стан утримання, збереження та викорис
тання майна, зокрема переданого в орен
ду, управлінські заходи; інші питання 
фінансового, комерційного, управлінсь
кого, організаційного характеру; воло
діння та користування землею.

Відповідно до наказу 
Фонду державного майна 

України

2020-2021
роки

І-ІУ квартал 
2022 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

П ідст ава для вклю 
чення за х о ду  з  інш ої 
діяльн ост і:з  внут 
ріш нього  аудит у

№
ЗІп Захід  з  ін ш о ї діяльност і з внут ріш нього аудит у

Термін вико
нання

г: Г с ,:/2С. 'Г-и з  і

Завдання внутрішнього 
аудиту зі Зведеного 
стратегічного плану 

(Стратегічного плану 
РВ)

1. Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки внут
рішнього контролю в системі органів приватизації -  самостійне навчання на робочому місці Постійно

2. Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки внут
рішнього контролю у системі органів приватизації -  участь працівників у семінарах, навчаннях, ві- 
деоконференціях

За запрошен
ням

3. Приведення внутрішніх положень про структурні підрозділи внутрішнього аудиту та посадових ін
струкцій спеціалістів внутрішнього аудиту регіонального відділення (у разі введення нової структури 
РВ та нового штатного розпису)

За настанням 
події, протягом 

5 днів
4. Складання, формування та затвердження плану; внесення змін до плану (за потреби); направлення за

твердженого плану Фонду
За встановленим 

терміном
5. Направлення відповідальним за діяльність особам листів -  нагадувань про необхідність впровадження 

аудиторських рекомендацій; дослідження питань стану впровадження рекомендацій під час здійснення 
внутрішніх аудитів; узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження аудиторських реко
мендацій (зокрема, щодо формального підходу); внесення відповідної інформації до матеріалів архів-

За встановле
ним в аудитор

ському звіті 
терміном
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них справ внутрішнього аудиту та бази даних щодо моніторингу врахування рекомендацій за результа
тами внутрішнього аудиту

6. Збір та аналіз інформації про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту регіонального відділення; 
підготовка звітів начальнику регіонального відділення та Фонду про діяльність підрозділу внутрішньо
го аудиту за структурою/формою, визначеними законодавством у сфері внутрішнього аудиту

За встановле
ним терміном

7. Проведення внутрішньої оцінки якості; підготовка програми забезпечення і підвищення якості внутрі
шнього аудиту; відстеження стану виконання заходів, передбачених програмою забезпечення і підви
щення якості внутрішнього аудиту підготовка інформації про стан виконання програми забезпечення і 
підвищення якості внутрішнього аудиту начальнику регіонального відділення, впровадження заходів 
щодо удосконалення системи внутрішнього аудиту, зокрема за результатами зовнішньої оцінки якості 
функцій внутрішнього аудиту, розвиток функцій внутрішнього аудиту

За встановле
ним терміном

8. Проведення інструктажів щодо недопущення корупційних правопорушень, нерозголошення інформації 
працівниками внутрішнього аудиту

Перед початком 
аудиту

9. Забезпечення ведення бази даних об’єктів внутрішнього аудиту (простір внутрішнього аудиту) за до
помогою інструментів Microsoft Office, актуалізація та внесення змін на постійній основі. Постійно

За зверненням відпові
дальних за діяльність

10. Проведення роз’яснювальної роботи з відповідальними за діяльність щодо алгоритмів впровадження 
наданих за результатами проведених аудитів рекомендацій Постійно

III. ОБСЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ ТА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З ІНШОЇ ДІЯЛЬНО
СТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Ne
з/п

Посада працівника 
підрозділу внутріш

нього аудиту

Загальна 
кількість 
робочих 

днів на рік

Кількість 
посад (за 
фактом)

Загальний 
плановий 
обсяг ро

бочого 
часу, лю
дино-дні

Визначений коефі
цієнт участі у  

здійсненні внутрі- 
шніх аудитів для 
відповідної посади

Плановий обсяг робочого часу на 
здійснення внутрішніх аудитів,

людино-дні

Плановий обсяг 
робочого часу на 

виконання заходів 
з іншої діяльності 

з внутрішнього 
аудиту, людино-днівсього

у тому числі на пла
нові внутрішні ауди

ти

1 ■ 2 ■ ■■■■ "Г  з -г 'Г 5 .; б : 8
1. Завідувач сектору 249 1 219 0,8 175 131 44

2. Головний спеціаліст 249 2 438 0,9 394 296 44
Всього: X 3 657 X 569 427 88



Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Микола
ївській областях на 2022 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Зведеного стратегічного плану діяльності з внутрішнього 
аудиту Фонду державного майна України на 2022 -  2024 роки, Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях на 2022 -  2024 роки, затвердженого керівником Регіонального відді
лення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях.
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РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

І. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

: М
з/п

О б’єкт внутрішньо
го ауди-

ту/спрямування 
внутрішнього ауди-

гну

Підстава для 
включення об’єкта 
виутрішийого ау

диту

Орієнтовний обсяг дослідження

Назва структурного 
підрозділу/устанави/під- 
приємства/органЬації, в 
якій проводиться внут

рішній аудит

Період, що 
охоплюється 
внутрішнім 

аудитом

Термін 
здійснення 
внутріш

нього ауди- 
: ту

У  ТУ У У У У у - .У С  ' : ;5 ,- : 6 і ■ 7 ■'
Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Зведеного стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):

1.
Управлінська діяль
ність суб’єктів гос

подарювання

Завдання внутріш
нього аудиту зі Зве
деного стратегічно
го плану (Стратегі

чного плану РВ)

Оцінка ефективності управлінської дія
льності суб’єкту господарювання: 
стан внутрішнього контролю на суб’єкті, 
забезпечення досягнення мети та вико
нання завдань, визначених Статутом, 
здійснення основної діяльності, ефекти
вність заходів; виконання фінансових 
планів;
дотримання принципів законності та 
ефективного використання коштів, ресу
рсів та інших активів; 
стан утримання, збереження та викорис
тання майна, зокрема переданого в орен
ду;
аналіз дебіторської/кредиторської забор
гованості;
володіння та користування землею; 
інші питання фінансового, комерційно
го, управлінського, організаційного ха
рактеру

Відповідно до наказу 
Фонду державного майна 

України

2020-2021
роки

І-IV квартал 
2022 року

2. Розпорядження май
ном суб’єктів госпо-

Завдання внутріш
нього аудиту зі Зве-

Оцінка ефективності розпорядження 
майном суб’єкту господарювання:

Відповідно до наказу 
Фонду державного майна

2020-2021
роки

І-ГУ квартал 
2022 року



дарювання деного стратегічно
го плану (Стратегі

чного плану РВ)

стан внутрішнього контролю на суб’єкті, 
забезпечення досягнення мети та вико
нання завдань, визначених Статутом, 
стан утримання, збереження та викорис
тання майна, зокрема переданого в орен
ду, управлінські заходи; інші питання 
фінансового, комерційного, управлінсь
кого, організаційного характеру; воло
діння та користування землею.

України

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

П ідст ава для вклю 
чення заходу з інш ої 
діяльност і з внут 
ріш н ього  аудит у

№
з/п Захід з ін ш ої діяльност і з внут ріш нього аудит у

Термін ви
конання

: і 2 : ' .3 .4 .

Завдання внутрішнього 
аудиту зі Зведеного 
стратегічного плану 

(Стратегічного плану 
РВ)

1. Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки внут
рішнього контролю в системі органів приватизації -  самостійне навчання на робочому місці Постійно

2. Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки внут
рішнього контролю у системі органів приватизації -  участь працівників у семінарах, навчаннях, відеоко- 
нференціях, інструктажі, консультації

За запрошен
ням

3. Приведення внутрішніх положень про структурні підрозділи внутрішнього аудиту та посадових інструк
цій спеціалістів внутрішнього аудиту регіонального відділення (у разі введення нової структури РВ та 
нового штатного розпису)

За настанням 
події, протя
гом 5 днів

4. Складання, формування та затвердження плану; внесення змін до плану (за потреби); направлення за
твердженого плану Фонду

За встановле
ним терміном

5. Направлення відповідальним за діяльність особам листів -  нагадувань про необхідність впровадження 
аудиторських рекомендацій; дослідження питань стану впровадження рекомендацій під час здійснення 
внутрішніх аудитів; узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження аудиторських рекомен
дацій (зокрема, щодо формального підходу); внесення відповідної інформації до матеріалів архівних 
справ внутрішнього аудиту та бази даних щодо моніторингу врахування рекомендацій за результатами 
внутрішнього аудиту

За встановле
ним в ауди
торському 

звіті терміном
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6. Збір та аналіз інформації про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту регіонального відділення; під

готовка звітів начальнику регіонального відділення та Фонду про діяльність підрозділу внутрішнього 
аудиту за структурою/формою, визначеними законодавством у сфері внутрішнього аудиту

За встановле
ним терміном

7. Проведення внутрішньої оцінки якості; підготовка програми забезпечення і підвищення якості внутріш
нього аудиту; відстеження стану виконання заходів, передбачених програмою забезпечення і підвищення 
якості внутрішнього аудиту підготовка інформації про стан виконання програми забезпечення і підви
щення якості внутрішнього аудиту начальнику регіонального відділення, впровадження заходів щодо 
удосконалення системи внутрішнього аудиту, зокрема за результатами зовнішньої оцінки якості функцій 
внутрішнього аудиту, розвиток функцій внутрішнього аудиту

За встановле
ним терміном

8. Проведення інструктажів щодо недопущення корупційних правопорушень, нерозголошення інформації 
працівниками внутрішнього аудиту

Перед почат
ком аудиту

9. Забезпечення ведення бази даних об’єктів внутрішнього аудиту (простір внутрішнього аудиту) за допо
могою інструментів Microsoft Office, актуалізація та внесення змін на постійній основі. Постійно

За зверненням відпові
дальних за діяльність

10. Проведення роз’яснювальної роботи з відповідальними за діяльність щодо алгоритмів впровадження 
наданих за результатами проведених аудитів рекомендацій Постійно

III. ОБСЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ ТА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З ІНШОЇ ДІЯЛЬНО
СТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

м  \
з/п

Посада працівника 
підрозділу внутріш

нього аудиту

Загальна 
кількість 
робочих 

днів на рік

Кількість 
посад (за 
фактом)

Загальний 
плановий 
обсяг ро

бочого 
часу, лю
дино-дні

Визначений коефі
цієнт участі у  

здійсненні внутрі- 
шніх аудитів для 

відповідної посади

Плановий обсяг робочого часу на 
здійснення внутрішніх аудитів,

людино-дні

Плановий обсяг 
робочого часу на 

виконання заходів 
з іншої діяльності 

з внутрішнього 
аудиту, людино-днівсього

у  тому числі на кла
нові внутрішні ауди

ти

І 2 .. а : 5 S. 7 у - 8 9
1. Головний спеціаліст 249 і 204 0,9 184 138 20

Всього: X і 204 X 184 138 20



20
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ТА СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сум
ській областях на 2022 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Зведеного стратегічного плану діяльності з внутрішнього 
аудиту Фонду державного майна України на 2022 -  2024 роки, Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях на 2022 -  2024 роки, затвердженого керівником Регіонального відді
лення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях.

І. ЗДІЙСНЕННЯ в н у т р іш н іх  а у д и т ів

№

і/п

Об’єкт внутрішньо
го ауди-

ту/спрямування 
внутрішнього ауди-

' ту

Підстава для 
включення об’єкта 
внутрішнього ау

диту

Орієнтовний обсяг дослідження

Назва структурного 
підрозділу/у станови/під- 
приємства/організації, в 
якій проводиться внут

рішній аудит

Період, що 
охоплюється 
внутрішнім 

аудитом

Термін 
здійснення 
внутріш

нього ауди- 
ту

1 3 : : . 4 ■<. ■':.5 -V.' ' V 6 7
Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Зведеного стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):

1.
Управлінська діяль
ність суб’єктів гос

подарювання

Завдання внутріш
нього аудиту зі Зве
деного стратегічно
го плану (Стратегі

чного плану РВ)

Оцінка ефективності управлінської дія
льності суб’єкту господарювання: 
стан внутрішнього контролю на суб’єкті, 
забезпечення досягнення мети та вико
нання завдань, визначених Статутом, 
здійснення основної діяльності, ефекти
вність заходів; виконання фінансових 
планів;
дотримання принципів законності та 
ефективного використання коштів, ресу
рсів та інших активів; 
стан утримання, збереження та викорис
тання майна, зокрема переданого в орен
ду;
аналіз дебіторської/кредиторської забор
гованості;
володіння та користування землею; 
інші питання фінансового, комерційно
го, управлінського, організаційного ха
рактеру

Відповідно до наказу 
Фонду державного майна 

України

2020-2021
роки

І-IV квартал 
2022 року
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2.
Розпорядження май
ном суб’єктів госпо

дарювання

Завдання внутріш
нього аудиту зі Зве
деного стратегічно
го плану (Стратегі

чного плану РВ)

Оцінка ефективності розпорядження 
майном суб’єкту господарювання: 
стан внутрішнього контролю на суб’єкті, 
забезпечення досягнення мети та вико
нання завдань, визначених Статутом, 
стан утримання, збереження та викорис
тання майна, зокрема переданого в орен
ду, управлінські заходи; інші питання 
фінансового, комерційного, управлінсь
кого, організаційного характеру; воло
діння та користування землею.

Відповідно до наказу 
Фонду державного майна 

України

2020-2021
роки

1-І V квартал 
2022 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

П ідст ава для вклю 
чення заходу з  ін ш ої 
діяльност і з внут 
ріш нього  аудит у

№
з/п

Захід  з ін ш ої діяльност і з внут ріш нього аудит у
Термін вико

нання

'і,:.'.- Л2. і л :. ; З у

Завдання внутрішнього 
аудиту зі Зведеного 
стратегічного плану 

(Стратегічного плану 
РВ)

1. Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки внутрі
шнього контролю в системі органів приватизації -  самостійне навчання на робочому місці Постійно

2. Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки внутрі
шнього контролю у системі органів приватизації -  участь працівників у семінарах, навчаннях, відеокон- 
ференціях

За запрошен
ням

3. Приведення внутрішніх положень про структурні підрозділи внутрішнього аудиту та посадових інструк
цій спеціалістів внутрішнього аудиту регіонального відділення (у разі введення нової структури РВ та 
нового штатного розпису)

За настанням 
події, протягом 

5 днів
4. Складання, формування та затвердження плану; внесення змін плану (за потреби); направлення затвер

дженого плану Фонду
За встановленим 

терміном
5. Направлення відповідальним за діяльність особам листів -  нагадувань про необхідність впровадження 

аудиторських рекомендацій; дослідження питань стану впровадження рекомендацій під час здійснення 
внутрішніх аудитів; узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження аудиторських рекомен
дацій (зокрема, щодо формального підходу); внесення відповідної інформації до матеріалів архівних

За встановле
ним в аудитор

ському звіті 
терміном
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справ внутрішнього аудиту та бази даних щодо моніторингу врахування рекомендацій за результатами 
внутрішнього аудиту

6. Збір та аналіз інформації про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту регіонального відділення; підго
товка звітів начальнику регіонального відділення та Фонду про діяльність підрозділу внутрішнього ауди
ту за структурою/формою, визначеними законодавством у сфері внутрішнього аудиту

За встановле
ним терміном

7. Проведення внутрішньої оцінки якості; підготовка програми забезпечення і підвищення якості внутріш
нього аудиту; відстеження стану виконання заходів, передбачених програмою забезпечення і підвищення 
якості внутрішнього аудиту підготовка інформації про стан виконання програми забезпечення і підви
щення якості внутрішнього аудиту начальнику регіонального відділення, впровадження заходів щодо 
удосконалення системи внутрішнього аудиту, зокрема за результатами зовнішньої оцінки якості функцій 
внутрішнього аудиту, розвиток функцій внутрішнього аудиту

За встановле
ним терміном

8. Проведення інструктажів щодо недопущення корупційних правопорушень, нерозголошення інформації 
працівниками внутрішнього аудиту

Перед початком 
аудиту

9. Забезпечення ведення бази даних об’єктів внутрішнього аудиту (простір внутрішнього аудиту) за допомо
гою інструментів Microsoft Office, актуалізація та внесення змін на постійній основі. Постійно

За зверненням відпові
дальних за діяльність

10. Проведення роз’яснювальної роботи з відповідальними за діяльність щодо алгоритмів впровадження на
даних за результатами проведених аудитів рекомендацій Постійно

III. ОБСЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ ТА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З ІНШОЇ ДІЯЛЬНО
СТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

М>
з/п

Посада працівника 
підрозділу внутріш

нього аудиту

Загальна 
кількість 
робочих 

днів на рік

Кількість 
посад (за 
фактом)

Загальний 
плановий 
обсяг ро

бочого 
часу, лю
дино-дні

Визначений коефі
цієнт участі у  

здійсненні внутрі
шніх аудитів для 

відповідної посади

Плановий обсяг робочого часу на 
здійснення внутрішніх аудитів,

людино-дні

Плановий обсяг 
робочого часу на 

виконання заходів 
з іншої діяльності 

з внутрішнього 
аудиту, людино-дні

всього
у  тому числі на пла
нові внутрішні ауди

ти

"..'..■І; V 2 у ■S3- У 4 5 6 Уу \І:„ . : У 8 9
і. Головний спеціаліст 249 1 212 0,9 191 143 21

Всього: X 1 212 X 191 143 21



Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Жито 
мирській областях на 2022 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Зведеного стратегічного плану діяльності з внутріш 
нього аудиту Фонду державного майна України на 2022 -  2024 роки, Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального від 
ділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях на 2022 -  2024 роки, затвердженого керівником Регіона 
льного відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.

23
РЕГІОНАЛЬНЕ ЩЛІШТЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ПО РІВНЕНСЬКІЙ ТА ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

І. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

■Щ 1''
з/п

Об’єкт внутрішньо
го ауди-

ту/спрямуваиня 
внутрішнього ауди

ту .

Підстава для 
включення об’єкта 
внутрішнього ау

диту

Орієнтовний обсяг дослідження

Назва структурного 
підрозділу/установ и/під- 
приємства/організації, в 
якій проводиться внут

рішній аудит

Період, що 
охоплюється 
внутрішнім 

аудитом

Термін 
здійснення 
внутріш

нього ауди
ту

" 1 У2 Г::'' У З 4 ■. 1 "■ 5 6 "■
Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Зведеного стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):

1.
Управлінська діяль
ність суб’єктів гос

подарювання

Завдання внутріш
нього аудиту зі Зве
деного стратегічно
го плану (Стратегі

чного плану РВ)

Оцінка ефективності управлінської дія
льності суб’єкту господарювання: 
стан внутрішнього контролю на суб’єкті, 
забезпечення досягнення мети та вико
нання завдань, визначених Статутом, 
здійснення основної діяльності, ефекти
вність заходів; виконання фінансових 
планів;
дотримання принципів законності та 
ефективного використання коштів, ресу
рсів та інших активів; 
стан утримання, збереження та викорис
тання майна, зокрема переданого в орен
ду;
аналіз дебіторської/кредиторської забор
гованості;
володіння та користування землею; 
інші питання фінансового, комерційно
го, управлінського, організаційного ха
рактеру

Відповідно до наказу 
Фонду державного майна 

України

2020-2021
роки

І-ГУ квартал 
2022 року

2. Розпорядження май
ном суб’єктів госпо-

Завдання внутріш
нього аудиту зі Зве-

Оцінка ефективності розпорядження 
майном суб’єкту господарювання:

Відповідно до наказу 
Фонду державного майна

2020-2021
роки

І-ГУ квартал 
2022 року
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дарювання деного стратегічно

го плану (Стратегі
чного плану РВ)

стан внутрішнього контролю на суб’єкті, 
забезпечення досягнення мети та вико
нання завдань, визначених Статутом, 
стан утримання, збереження та викорис
тання майна, зокрема переданого в орен
ду, управлінські заходи; інші питання 
фінансового, комерційного, управлінсь
кого, організаційного характеру; воло
діння та користування землею.

України

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

П ідст ава для вклю 
чення заходу з ін ш ої 
діяльност і з внут 
ріш нього  аудит у

№
з/п

Захід  з ін ш о ї діяльност і з внут ріш нього аудит у
Термін вико

нання

1 2 3 с . ■ 4

Завдання внутрішнього 
аудиту зі Зведеного 
стратегічного плану 

(Стратегічного плану 
РВ)

1. Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки внутрі
шнього контролю в системі органів приватизації -  самостійне навчання на робочому місці Постійно

2. Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки внутрі
шнього контролю у системі органів приватизації -  участь працівників у семінарах, навчаннях, відеокон- 
ференціях

За запрошен
ням

3. Приведення внутрішніх положень про структурні підрозділи внутрішнього аудиту та посадових інструк
цій спеціалістів внутрішнього аудиту регіонального відділення (у разі введення нової структури РВ та 
нового штатного розпису)

За настанням 
події, протягом 

5 днів
4. Складання, формування та затвердження плану; внесення змін до плану (за потреби); направлення затвер

дженого плану Фонду
За встановленим 

терміном
5. Направлення відповідальним за діяльність особам листів -  нагадувань про необхідність впровадження 

аудиторських рекомендацій; дослідження питань стану впровадження рекомендацій під час здійснення 
внутрішніх аудитів; узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження аудиторських рекомен
дацій (зокрема, щодо формального підходу); внесення відповідної інформації до матеріалів архівних 
справ внутрішнього аудиту та бази даних щодо моніторингу врахування рекомендацій за результатами 
внутрішнього аудиту

За встановле
ним в аудитор

ському звіті 
терміном

6. Збір та аналіз інформації про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту регіонального відділення; підго
товка звітів начальнику регіонального відділення та Фонду про діяльність підрозділу внутрішнього ауди-

За встановле
ним терміном
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ту за структурою/формою, визначеними законодавством у сфері внутрішнього аудиту

7. Проведення внутрішньої оцінки якості; підготовка програми забезпечення і підвищення якості внутріш
нього аудиту; відстеження стану виконання заходів, передбачених програмою забезпечення і підвищення 
якості внутрішнього аудиту підготовка інформації про стан виконання програми забезпечення і підви
щення якості внутрішнього аудиту начальнику регіонального відділення, впровадження заходів щодо 
удосконалення системи внутрішнього аудиту, зокрема за результатами зовнішньої оцінки якості функцій 
внутрішнього аудиту, розвиток функцій внутрішнього аудиту

За встановле
ним терміном

8. Проведення інструктажів щодо недопущення корупційних правопорушень, нерозголошення інформації 
працівниками внутрішнього аудиту

Перед початком 
аудиту

9. Забезпечення ведення бази даних об’єктів внутрішнього аудиту (простір внутрішнього аудиту) за допомо
гою інструментів Microsoft Office, актуалізація та внесення змін на постійній основі. Постійно

За зверненням відпові
дальних за діяльність

10. Проведення роз’яснювальної роботи з відповідальними за діяльність щодо алгоритмів впровадження на
даних за результатами проведених аудитів рекомендацій Постійно

III. ОБСЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ ТА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З ІНШОЇ ДІЯЛЬНО
СТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

№
з/п

Посада працівника 
підрозділу внутріш

нього аудиту

Загальна 
кількість 
робочих 

днів на р ік

Кількість 
посад (за 
фактом)

Загальний 
плановий 
обсяг ро

бочого
часу, лю
дино-дні

Визначений коефі
цієнт участ і у  

здійсненні внутрі- 
шніх аудитів для 

відповідної посади

Плановий обсяг робочого часу на 
здійснення внутрішніх аудитів,

людино-дні

Плановий обсяг 
робочого часу на 

виконання заходів 
з іншої діяльності 

з внутрішнього 
аудиту, людино-днівсього

у  тому числі на пла
нові внутрішні ауди

ти
% - - у ; . : І • 8. У. 9: :

1 . Головний спеціаліст 249 1 212 .......м ________ 191 143 21
Всього: X 1 212 7 ^ 191 143 21

Директор Департаменту 
внутрішнього аудиту
(посада керівника підрозділу 
внутрішнього аудиту)

Юлія ЮСУПЖАНОВА
(ініціали, прізвище)



Додаток до Зведеного операційного плану діяльності з 
внутрішнього аудиту на 2022 рік (із змінами)

ОБҐРУНТУВАННЯ
щодо внесення змін до Зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Фонду державного майна України на 2022 рік

(із змінами),
І. До розділу II «Здійснення внутрішніх аудитів»

26

Пункт розділу 
II Операційно

го плину

Включено об’єкт 
внутрішнього 

аудиту

Виключено об’єкт 
внутрішнього аудиту Зміни щодо об’єкта внутрішнього аудиту Обґрунтування змін

. - ' - л л : ш л з ' ч: 5
Апарат Фонду державного майна України

Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Зведеного стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):

3 - -

Виключено Зміна пріоритетів діяльності з внутрі
шнього аудиту Фонду в частині 

об’єктів внутрішнього аудиту, обста
вини, пов’язані із російською агресією 
та введенням воєнного стану (відсут
ність керівника суб’єкту, відсутність 

працівників ВА), територіальне розта
шування суб’єкту аудиту, виникнення 
ймовірних репутаційних ризиків, ризи
ків непередбачених темпів зростання 
збитковості суб’єкту, маніпулювання 
кризовою ситуацією, матеріальних і 

ресурсних втрат
5 Виключено

11 - - Виключено

12 - - Виключено

16 - - Виключено

18 - - Виключено
20 - - Виключено

21 - -
Змінено термін дослідження на : 

2021 - 9 місяців 2022 року
Наближення терміну дослідження з 

метою актуалізації стану управлінсь
кої діяльності на суб'єкті
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Об’єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:
29. Включено - ДП «Готель «Власта»
ЗО. Включено - ДП «Рівнеторф»

І. До розділу II «Здійснення внутрішніх аудитів»

ОБҐРУНТУВАННЯ
щодо внесення змін до Зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Фонду державного майна України на 2022 рік, 
розділ: «Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях на 2022 рік»

І. До розділу II «Здійснення внутрішніх аудитів»
Пункт розді
лу І Опера
ційного пла-

!: Ш" \

Включено об ’єкт внутріш
нього аудиту

Виключено об’єкт внутрішньо
го аудиту

Зміни щодо об ’єкту внутрішньо
го аудиту Обґрунтування змін

І.""-' : 2 г ' з г " ■ 4 :■

1. -
Управлінська діяльність 

суб’єктів господарювання -
Зміна пріоритетів діяльності з 
внутрішнього аудиту Фонду в 
частині об’єктів внутрішнього 

аудиту

2. -
Розпорядження майном 

суб’єктів господарювання -

II. До розділу III «Здійснення іншої діяльності з внутрішнього аудиту»
Пункт розді
лу II  Опера
ційного пла

ну

Включено заходи з іншої дія
льності з внутрішнього ауди

ту

Виключено заходи з іншої дія
льності з внутрішнього аудш

Зміни у  заходах з іншої діяль
ності з внутрішнього аудиту

Обґрунтування змін

'':ДДУД:;ї ; ,2\

1-Ю - Виключено -
Зміна пріоритетів діяльності з 
внутрішнього аудиту Фонду в 
частині об’єктів внутрішнього 

аудиту
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ОБҐРУНТУВАННЯ
щодо внесення змін до Зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Фонду державного майна України на 2022 рік,

розділ: «Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області на 2022 рік»

І. До розділу II «Здійснення внутрішніх аудитів»
Пункт розді

лу І Опера
ційного пла-

К  .

Включено об’єкт внутріш
нього аудиту

Виключено об ’єкт внутрішньо
го аудиту

Зміни щодо об ’єкту внутрішньо
го аудиту Обґрунтування змін

Л: -IV ', ■г-^ІУУу-. \ > V  Mb; У Х '- У - У

1. - Управлінська діяльність 
суб’єктів господарювання -

Відсутність головного спеціалі
ста з внутрішнього аудиту у 

зв’язку з воєнним станом

2. - Розпорядження майном 
суб’єктів господарювання -

II. До розділу III «Здійснення іншої діяльності з внутрішнього аудиту»
Пункт розді
лу II  Опера
ційного пла-

У .У У .У т У ^-\

Включено заходи з іншої дія
льності з внутрішнього ауди-

■уу.':У''''--іму'~- г.'.

Виключено заходи з іншої дія
льності з внутрішнього ауди

ту

Зміни у  заходах з іншої діяль
ності з внутрішнього аудиту Обґрунтування змін

1 : '':̂ ' '^ У У У : У ::-- Ч:У:,у;Ул'-;; ^ 5 Ч '

1-10 - Виключено -
Відсутність головного спеціалі

ста з внутрішнього аудиту у 
зв’язку з воєнним станом
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ОБҐРУНТУВАННЯ
щодо внесення змін до Зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Фонду державного майна України на 2022 рік,
розділ: «Регіонального відділення Фонду державного майна України в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі на 2022 рік»

І. До розділу II «Здійснення внутрішніх аудитів»
Пункт розді
лу І Опера
ційного пла-

 ̂ т  Г

Включено об’єкт внутріш
нього аудиту

Виключено об’єкт внутрішньо
го аудиту

Зміни щодо об’єкту внутрішньо
го аудиту Обґрунтування змін

І  'ІД ' У

і. - Управлінська діяльність 
суб’єктів господарювання -

Відсутність головного спеціалі
ста з внутрішнього аудиту у 

зв’язку з воєнним станом

2. - Розпорядження майном 
суб’єктів господарювання -

II. До розділу III «Здійснення іншої діяльності з внутрішнього аудиту»
Пункт розді
лу II Опера
ційного пла-

ну ■

Включено заходи з іншої дія
льності з внутрішнього ауди-

-■ ту

Виключено заходи з іншої дія
льності з внутрішнього ауди-

Зміни у  заходах з іншої діяль
ності з внутрішнього аудиту

Обґрунтування змін

Ч  У > г -  ■ : 4 \ 5,.' :

1-14 - Виключено -
Відсутність головного спеціалі

ста з внутрішнього аудиту у 
зв’язку з воєнним станом
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ОБҐРУНТУВАННЯ

щодо внесення змін до Зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Фонду державного майна України на 2022 рік,
розділ: «Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву на 2022 рік»

І. До розділу II «Здійснення внутрішніх аудитів»
Пункт роздій 
лу І  Опера
ційного пла-

Включено об’єкт внутріш
нього аудиту

Виключено об ’єкт внутрішньо
го аудиту

Зміни щодо об’єкту внутрішньо
го аудиту

Обгрунтування змін

- 3  Д .. /.

1. - Управлінська діяльність 
суб’єктів господарювання -

Звільнення головного спеціалі
ста з внутрішнього аудиту, від
сутність спеціаліста з внутріш

нього аудиту

2. - Розпорядження майном 
суб’єктів господарювання -

II. До розділу III «Здійснення іншої діяльності з внутрішнього аудиту»
Пункт розді
лу II Опера
ційного пла

ну : -

Включено заходи з іншої дія
льності з внутрішнього ауди- 

ту

Виключено заходи з іншої дія
льності з внутрішнього ауди

ту

Зміни у  заходах з іншої діяль
ності з внутрішнього аудиту Обгрунтування змін
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1-10 - Виключено

___________________________

Звільнення головного спеціаліс
та з внутрішнього аудиту, відсу
тність спеціаліста з внутрішньо

го аудиту

Директор Департаменту 
внутрішнього аудиту
(посада керівника підрозділу 
внутрішнього аудиту)

Ю лія Ю СУПЖАНОВА
(ініціали, прізвище)

(дата складання)


