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ЗВЕДЕНИЙ ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН
ДІЯЛЬНОСТІ 3 ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
на 2021 рік

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
(назва державного органу/підвідомчоїустанови)

Зведений операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Фонду державного майна України на 2021 рік складено з
урахуванням завдань та результатів виконання Зведеного стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Фонду
державного майна України на 2019 - 2021 роки, затвердженого в. о. Голови Фонду31.01.2019 p. (із змінами).
I. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ
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Державний проектно-вишукувальний та науководослідний інститут «Укренергомережпроект»

Оцінка ефективності управлінської
ДІЯЛЬНОСТІ

: С у б ’ ЄКТу

господарювання:
стан внутрішнього контролю на
суб’єкті,
забезпечення досягнення мети та
виконання завдань, визначених
Статутом, здійснення основної
діяльності, ефективність заходів;
виконання фінансових планів;
дотримання принципів законності
зі та ефективного використання
коштІв, ресурсів та інших активів;
стан утримання, збереження та
використання майна, зокрема
переданого в оренду, управлінські
заходи;
аналІз дебіторської/ кредиторської
заборгованості;
володіння та користування землею;
інші
питання
фінансового,
комерційного,
управлінського,
організаційного характеру

I квартал 2021 p.
2019-2020

ДГІ «Мелітопольський завод «ПДРОМАШ»______ ^2019-2020 I квартал 2021 p.
ДГІ «Нігинський кар’єр»______________________ 2019-2020 I квартал 2021 p.
I квартал 2021 p.
ДП «Геройське дослідно-промислове
2019-2020
підприємство»_______________________________
I квартал 2021 p.
Агропромислово-торгове підприємство
2019-2020
«Бобовище»_________________________________
ДП "Київська обласна коконосушарка"__________ 20I9-2020" I квартал 2021 p.
I квартал 2021 p.
Державне сільськогосподарське підприємство
2019-2020
"Головний селекційний центр України1’__________
ДП "Чутове"________________________________ 2019-2020 ~ I квартал 2021 p.
I квартал 2021 p.
ДП "Науково-дослідний, виробничий
2019-2020
агрокомбінат "Пуща-Водиця"__________________
ДП “Племрепродуктор “Степове”______________ “ 2019-2020 11 квартал 2021 p.
ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів»_____ 2019-2020 I квартал 2021 p.
ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів»______ 2019-2020 I квартал 2021 p.
2019-2020 I квартал 2021 p.
ДП «Новопокровський комбінат хлібопродуктів»
ДП «Київторф»______________________________ 2019-2020 I квартал 2021 p.
ДП «Чернігівторф»___________________________ 2019-2020 I квартал 2021 p.
ДП «Поділляторф»___________________________ 2019-2020 I квартал 2021 p.
ПАТ "HTK "Електронприлад"__________________ 2019-2020 I квартал 2021 p.
I квартал 2021 p.
ДП з питань поводження з відходами як
2019-2020
вторинною сировиною (ДП «Укрекоресурси»)
I квартал 2021 p.
ДП "Центр сертифікації та експертизи насіння і
2019-2020
садивного матеріалу"_________________________
ДП Коростишівський завод «Реммашторф»______ 2019-2020 I квартал 2021 p.
ДП «Сумиторф»_____________________________ 2019-2020 Д квартал 2021 p.
2019-2020 II квартал 2021 p.
ДП «Солевиварювальний Дрогобицький завод»
AT "Тернопільобленерго"_____________________ 2019-2020 , П квартал 2021 p.
AT "ШСТИТУТ ТИТАНУ"____________________ 2019-2020 Д квартал 2021 p,
Запорізьке ДП «Кремнійполімер»_______________ 2019-2020 II квартал 2021 p.
ДП «Закупнянський кар’єр»___________________ 2019-2020 II квартал 2021 p.
2019-2020 II квартал 2021 p.
ДП «Волиньторф»
_____ __

28.
~29Г
30.
31.

Оцінка ефективності управлінської
діяльності
суб’єкту
господарювання:
32.
стан внутрішнього контролю на
суб’єкті,
~Ж ~
забезпечення досягнення мети та
34.
виконання завдань, визначених
35.
Статутом, здійснення основної
діяльності, ефективність заходів;
36.
виконання фінансових планів;
Завдання
37.
дотримання принципів законності
внутрішнього
Управлінська
38. діяльність суб’єктів аудиту
зі та ефективного використання
39. господарювання
коштів, ресурсів та інших активів;
Стратегічного
стан утримання, збереження та
плану
40.
використання майна, 1 зокрема
переданого в оренду, управлінські
~ 4ЇГ
заходи;
42.
аналіз дебіторської/ кредиторської
43.
заборгованості;
володіння та користування землею;
44.
інші
питання
фінансового,
комерційного,
управлінського,
~4ST
організаційного характеру
46.
47.
48.
49.

50.

ДП "Харківське обласне сільськогосподарське
підприємство по племінній справі у
тваринництві"_______________________________
ДП «Скадовський морський торговельний порт»
ДП «Житомирторф»__________________________
ДП «Рівнеторф»______________________________
ДД «Івано-Франківський комбінат
хлібопродуктів»______________________________
AT "Турбоатом"_____________________________
ДП «Дисит» Національної академії наук України»
ПАТ 1MBO "Оріон"
ПАТ "Черкасиобленерго"
_________________
ПАТ «Банк крові»____________________________
ДП "Завод алюмінієвої фольги"________________
ДП «Бурштин України»_______________________
ДП «Новояворівське державне гірничо-хімічне
підприємство «Сірка»_________________________
ПАТ "Запоріжжяобленерго"___________________
ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль»_____
ПАТ "УКРЗАХВДВУГЛЕБУД"_________________
AT "Запорізький виробничий алюмінієвий
комбінат"___________________________________
ДП «Піщанськийкар’єр»_____________________
ДП "Племінний завод "Нлосківський"___________
ДП «Чорноморсько-азовське виробничоексплуатаційне управління морських шляхів»
ДП дорожнього зв'язку, інформаційного
забезпечення та автоматики «Укрдорзв'язок»_____
ДП Львівський науково-дослідний і проектний
інститут "ЛьвівбудмНДЬтроект"________________

Оцінка ефективності діяльності
суб’єкту господарювання:
стан внутрішнього контролю на
Завдання
суб’єкті, забезпечення досягнення
внутрішнього
Розпорядження
зі мети та виконання завдань,
майном
суб’єкта аудиту
Стратегічного
визначених Статутом,
господарювання
ДП "Державний проектний інститут "Діпроверф"
стан утримання, збереження та
плану
використання майна, зокрема
пепеланого в оренду, управлінські

II квартал 2021 p.
2019-2020
2019-2020 ~ II квартал 2021 p.
2019-2020 II квартал 2021 p.
2019-2020 II квартал 2021 p.
П квартал 2021 p.
2019-2020
2019-2020 ~
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
20)9-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020

Ц квартал 2021 p.
H квартал 2021 p.
II квартал 2021 p.
II квартал 2021 p.
П квартал 2021 p.
II квартал 2021 p.
II квартал 2021 p.
II квартал 2021 p.
IH квартал 2021 p,
HI квартал 2021 p.
ПІ квартал 2021 p.
HI квартал 2021 p.
HI квартал 2021 p,
HI квартал 2021 p.
III квартал 2021 p.
HI квартал 2021 p.
ІПквартал2021 р.
III квартал 2021 p.

2019-2020

4

заходи; інші питання фінансового,
комерційного,
управлінського,
організаційного характеру________
Оцінка ефективності управлінської
51.
діяльності
суб’єкту
52.
господарювання:
53.
стан внутрішнього контролю на
54.
суб’єкті,
забезпечення досягнення мети та
55.
виконання
завдань, визначених
56.
Статутом, здійснення основної
57.
діяльності, ефективність заходів;
58.
виконання фінансових планів;
Завдання
дотримання принципів законності
внутрішнього
Управлінська
діяльність суб’єктів аудиту
зі та ефективного використання
коштів, ресурсів та інших активів;
господарювання
Стратегічного
стан утримання, збереження та
плану
використання майна, зокрема
переданого в оренду, управлінські
заходи;
59.
аналіз дебіторської/ кредиторської
заборгованості;
володіння та користування землею;
інші
питання
фінансового,
комерційного,
управлінського,
організаційного характеру_______
Оцінка ефективності діяльності
суб’єкту господарювання:
60.
стан внутрішнього контролю на
суб’єкті, забезпечення досягнення
Завдання
мети та виконання завдань,
внутрішнього
Розпорядження
визначених Статутом,
зі
майном
суб’єкта аудиту
стан утримання, збереження та
Стратегічного
господарювання
використання майна, зокрема
61.
плану
переданого в оренду, управлінські
заходи; інші питання фінансового,
комерційного,
управлінського,
організаційного характеру_______
~62Г Управлінська
Оцінка ефективності управлінської
Завдання
діяльності
суб’єкту
63. діяльність суб’єктів внутрішнього
аудиту
зі господарювання:
64. господарювання

——------------------ --- ----- ---------------------------------- ---- -—

Державна судноплавна компанія "УКРТАНКЕР»
ПАТ "Центренерго"__________________________
ДП “Благодатне”_____________________________
АТ"Миколаївобленерго"______________________
ДП водних шляхів «Устьдунайводшлях»_________
ДП "Агроспецсервіс"_________________________
TOB «Запорізький титано-магнієвий комбінат»
AT "Дніпровська ТЕЦ"________________________

20i9-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020

AT "Криворізька теплоцентраль"

2019-2020

ДУ «Державний інститут праці та соціальноекономічних досліджень» (ДУ "ДЩ СЕД")

2019-2020

III квартал 2021 p.
IH квартал 2021 p.
III квартал 2021 p.
III квартал 2021 p.
ІП квартал 2021 p.
ПІ квартал 2021 p.
HI квартал 2021 p.
ГУ квартал 2021 p.
IV квартал 2021 p.

ГУ квартал 2021 p.
ГУ квартал 2021 p.

ДП «ТВК»

2019-2020

BAT " Житомирський завод хімічного волокна"
~20И>-2020~ W квартал 2021 p.
ДП «Понінківське»___________________________ 2019-2020 IV квартал 2021 p.
ДП «Радгосп-завод «Виноградівський»__________ 2019-2020 IV квартал 2021 p.

5

Стратегічного
плану

~65Г
66.
~б7Г
68.
69.
70."'
7L
72.
73.
74.

стан внутрішнього контролю на
суб’єкті,
забезпечення досягнення мети та
виконання завдань, визначених
Статутом, здійснення основної
діяльності, ефективність заходів;
виконання фінансових планів;
дотримання принципів законності
та ефективного використання
коштів, ресурсів та інших активів;
стан утримання, збереження та
використання майна, зокрема
переданого в оренду, управлінські
заходи;
аналіз дебіторської/ кредиторської
заборгованості;
володіння та користування землею;
інші
питання
фінансового,
комерційного,
управлінського,
організаційного характеру,_______

ДП «Агропромислова фірма «Леанка»___________ ~^Ш9^202СГ
ДП "Одеське обласне підприємство по племінній
2019-2020
справі в тваринництві"
____________________
ДП державний шовкорадгосп "Чутівський"_______ 2019-2020
ДП «Іскра»__________________________________ 2019-2020
Чорноморське головне морське агентство
2019-2020
«Інфлот»____________________________________
ДП «Гайсинський спиртовий завод"_____________ ' 2019-2020
AT "Одеська ТЕЦ"___________________________ 2019-2020
AT "Харківський науково- дослідний та
проектно- конструкторський Інститут
"Енергопроект"

2019-2020

ПрАТ "УКРЕСКО"

2019-2020

AT "Об’єднана гірничо-хімічна компанія"

2019-2020

TVr квартал 202 J p.
IV квартал 2021 p.
W квартал 2021 p.
IV квартал 2021 p.
IV квартал 2021 p.
W квартал 2021 p.
ГУ квартал 2021 p.
W квартал 2021 p.

А/ квартал 2021 p.
ГУ квартал 2021 p.
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Підстава для включення
заходу з іншої діяльності з
внутрішнього аудиту
~

M
з/п ■;

Західзіншоїдіяльностізвнутрішньогоаудиту

Термінвиконання

~~~ • ' " 4 ~~ .
~ .... ...... T ~ ~ "
з " ~ ~Г: ........ '........... ", ~ '," ■'"' '" "
2 - ~~ ~ ~
Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки
1.
Постійно
внутрішнього контролю в системі органів приватизації - самостійне навчання на робочому місці_____
Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки
2.
За запрошенням
внутрішнього контролю у системі органів приватизації —участь працівників у семінарах, навчаннях,
відеоконференціях__________________________________________________________ _____________
Завдання внутрішнього аудиту
Приведення внутрішніх нормативно-правових актів у відповідність до чинних норм законодавства,
зі Стратегічного плану
~Т.
що унормовують діяльність з внутрішнього аудиту (розробка^несення змін до Порядку
За настанням події,
внутрішнього аудиту в державних органах приватизації); актуалізація чинних розпорядчих актів
протягом 5 днів
Фонду щодо внутрішнього аудиту; положень про структурні підрозділи внутрішнього аудиту та
----- --їимгтлгшй спеціалістів внутрішнього аудиту Фонду та регіональних відділень ( уразі
~

~

.......................

:

Г

'.

"

‘т

~ ~

6

введення нової структури апарату Фонду (PB) та нового штатного розпису)_______________________
За встановленим
Складання, формування та затвердження стратегічного та операційних планів; внесення змін до
4.
терміном, за
стратегічного та операційного планів (за потреби); оприлюднення планів та змін до них на
необхідністю
офіційному web-сайті Фонду та направлення копій затверджених планів Мінфіну__________________
_
Направлення відповідальним за діяльність особам листів - нагадувань про необхідність
впровадження аудиторських рекомендацій; дослідження питань стану впровадження рекомендацій
За встановленим в
під час здійснення внутрішніх аудитів; узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження
аудиторському звіті
аудиторських рекомендацій (зокрема, щодо формального підходу); внесення відповідальної
терміном
інформації до матеріалів архівних справ внутрішнього аудиту та бази даних щодо моніторингу
врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту_________________________________
Збір, узагальнення та аналіз інформації про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту,
6.
За встановленим
підрозділів BA регіональних відділень; підготовка звітів Голові Фонду та Мінфіну про результати
терміном
діяльності підрозділу внутрішнього ау д ту за структурою/формою, визначеними законодавством у
сфері внутрішнього аудиту________________________________________________________________
_
Проведення внутрішнього оцінки якості; підготовка програми забезпечення і підвищення якості
внутрішнього аудиту; відстеження стану виконання заходів, передбачених програмою забезпечення і
За встановленим
підвищення якості внутрішнього аудиту; підготовка інформації про стан виконання програми
терміном, постійно
забезпечення і підвищення 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____________________________
Перед початком
Проведення інструктажів про ознайомлення щодо недопущення корупційних правопорушень,
Ŝ.
нерозголошення інформації працівниками внутрішнього аудиту_________________________________ _______ аудиту_______
Складання, формування, наповнення, введення та своєчасне оновлення бази даних об’єктів
9.
Постійно
внутрішнього аудиту та простору внутрішнього аудиту; опрацювання звітів щодо ведення та
актуалізації баз даних регіональних відділень Фонду, надання роз’яснювальної роботи______________
За зверненням відповідальних ~ ю 7~ Проведення роз’яснювальної роботи з відповідальними за діяльність щодо алгоритмів впровадження
Постійно
наданих за результатами проведених аудитів рекомендацій_____________________________________
за діяльність________________

III. ОБСЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ HA ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ TA ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ 3 ІНШ ОЇ Д Ш Л Ь Н О С Т І 3
В Н У Т РІШ Н Ь О Г О АУ ДИ ТУ
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№ з/п

Посада працівника підрозділу
внутрішнього аудиту

Загальна
кількість
робочих днів
на рік

Кількість
посад (за
фактом)

Загальний
плановий
обсиг
' робочого
часу,
людино-дні

Визначений
коефіцієнт
участі у
здійсненні
внутрішніх
аудитів для
відповідної
посади

Плановий обсяг робочого
часу на здійснення
внутрішніх аудитів,
людино-дні

всього

~.. ~ г~
2
3
4
Всього:

______Директор Департаменту______
заст. Директора Департаменту —
________ начальник відділу________
________ Начальник відділу________
Головнийспеціаліст

,

250
250
250
250
X

-

1
^

7
_~

—

220
220

_ _

—

0,9

198

220
1540

0Д5
0,95

2200

X

209
1463
Ї980

утому
чнслі на
планові
внутрішні
аудити
83
149

Плановий
обсяг
робочого часу
на виконання
заходівз
іншої
діяльності з
внутрішнього
аудиту,
людино-дні

22XÍ

_~
1097
Ї485

220

РЕГІОНАЛЬНЕ ВШ ДЛ ЕН Н Я ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ по ВІННИЦЬКІЙ та ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ
ОБЛАСТЯХ

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Вінницькій та Хмельницькій областях на 2021 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного
плану діяльності з внутрішнього аудиту Фонду державного майна України на 2019 - 2021 роки, затвердженого в. о. Голови
Фонду 3L0L2019 p. (із змінами) та Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях на 2019 - 2021 роки (із змінами), затвердженого
начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях.
T- ЧЛТЙСНЕННЯ В Н У Т РІШ Н ІХ АУДИТІВ

ІІІЯ ІИ ІІІЯ Ііііш :
í;i;^ ;йаШй;ШШМШШШЩ

8

M
з/п

Об *єкт внутрішнього
аудиту/спрямувашш
внутрішнього аудиту

_ _ _ _ _

2

Підстава для
включення об’єкту
внутрішнього
аудиту
.

—

Орієнтовний обсяг дослідження
-

-

■ -

J

Назва структурного
тдрозділу/установи/підпри
ємст-ва/організації, в якій
проводиться внутрішній
аудит
" ■ ' '

5 • ... '...... "

Періоді що
охоплюється
внутрішнім
аудитом
6

~~

Термін
здійснення
внутрішпьог
оаудиту
' 7

"•

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

L

2.

Управління
державним майном

Завдання
внутрішнього аудиту
зі Стратегічного
плану

Управління
персоналом

Завдання
внутрішнього аудиту
зі Стратегічного
плану

Оцінка
ефективності
діяльності
Управління забезпечення реалізації
повноважень у Хмельницькій області з
питань управління державним майном,
яке в процесі приватизації не увійшло
до статутних капіталів господарських
товариств, але перебуває на їх балансі:
ефективність
обраних способів
управління державним майном , оцінка
дотримання вимог та процедур під час
реалізації контрольних заходів щодо
стану утримання та збереження
державного майна , дотримання вимог
та процедур під час заповнення бази
ЩС»ЕТАП Майно», належне
звітування._________________________
Оцінка
діяльності
Регіонального
вІддІлення щодо дотримання актІв
законодавства з питань кадрової
роботи: відповідність процедур та
організаційних
заходів
під
час
прийняття / звільнення державних
службовців, проходження спеціальної
перевірки, очищення влади, ведення
особових справ державних службовців,
організації щорічного оцінювання
державних службовців та контролю за
встановленням надбавок за вислугу
років,
складання
індивідуальних

Управління забезпечення
реалізації повноважень у
Хмельницькій області
Регіонального відділення
Фонду державного майна
України по Вінницькій та
Хмельницькій областях

Регіональне відділення
Фонду державного майна
України по Вінницькій та
Хмельницькій областях

3 моменту
початку
діяльності
підрозділу"
2020 рік

I-II квартал
2021 року

3 моменту
початку
діяльності
підрозділу 2020 рік

Н -П І
квартал
2021 року

9

3.

Претензійно - позовна
робота

Завдання
внутрішнього аудиту
зі Стратегічного
плану

програм підвищення рівня професійної
компетентності державних службовців,
забезпечення підвищення кваліфікації,
відповідність до порядку припинення
державної служби, належне звітування.
Оцінка
діяльності
Регіонального
відділення щодо дотримання актів
законодавства
при
проведенні
претензійної та позовної роботи:
дотримання
фахівцями підрозділу
вимог нормативно - правових актів,
Положення про відділ і посадових
інструкцій пів час виконання своїх
посадових обов’язків, результативність
та якість претензійно - позовної
діяльності, належне звітування________

Регіональне відділення
Фонду державного майна
України по Вінницькій та
Хмельницькій областях

3 моменту
початку
діяльності
підрозділу 2020 рік

m -w
квартал
2021 року

II. ЗД ІЙ С Н Е Н Н Я ІН Ш О Ї Д Ш Л Ь Н О С Т І3 В Н У Т РІШ Н Ь О Г О АУДИТУ
Шдстава для
включення заходу з
іншої діяльності з
внутрішнього аудиту
__________ 1

М з/п
■'2
1.
2.

Завдання внутрішнього
аудиту зі Стратегічного
плану

~~~_

4.
5^

Захід з Іншоїдіяльності з внутрішнього аудиту

Термін виконання

.
4
"- ~
• ; - -.-"
т . "• ■'""• ■ •" ' • ' ■ ■ з
' . ''
: ■ ................
. ' ~ - ' ~
Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки
Постійно
внутрішнього контролю у системі органів приватизації - самостійне навчання на робочому місці_______
Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки
внутрішнього контролю у системі органів приватизації - участь працівників у семінарах, навчаннях,
За запрошенням
відеоконференціях___________________________________________________ ^___________________.
Приведення внутрішніх положень про структурні підрозділи внутрішнього аудиту та посадових
За настанням події,
інструкцій спеціалістів внутрішнього аудиту регіонального відділення ( уразі введення нової структури
протягом 5 днів
PB та нового штатного розпису)_______________________________________________________ ______
Складання, формування та затвердження стратегічного та операційного планів; внесення змін до
За встановленим
стратегічного та операційного планів (за потреби); направлення затверджених планІв Фонду__________ ______ терміном______
Направлення відповідальним за діяльність особам нагадувань про необхідність впровадження
аудиторських рекомендацій; дослідження питань стану впровадження аудиторських рекомендацій під
За встановленим в
час здійснення внутрішніх аудитів; узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження
аудиторському звіті
аудиторських рекомендацій (зокрема, щодо формального підходу); внесення відповідної інформації до
терміном
матеріалів архівних справ внутрішнього аудиту та бази даних щодо моніторингу врахування
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рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту_____________________________________________
Збір та аналіз інформації про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту регіонального відділення;
За встановленим
підготовка звітів начальнику регіонального відділення та Фонду про діяльність
підрозділу
терміном
внутрішнього аудшу за структурою/формою, визначеними законодавством у сфері внутрішнього
аудиту___________________________________________________________________________________
Проведення внутрішньої оцінки якості; підготовка програми забезпечення і підвищення якості
внутрішнього аудиту; відстеження стану виконання заходів, передбачених програмою забезпечення і
За встановленим
підвищення якості внутріщнього аудиту підготовка інформації про стан виконання
програми
терміном
забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудшу начальнику регіонального відділення,
впровадження заходів щодо удосконалення системи внутрішнього аудиту, зокрема за результатами
зовнішньої оцінки якості функцій внутрішнього аудшу, розвиток функцій внутрішнього аудшу_______
Перед початком
Проведення інструктажів щодо недопущення корупційних правопорушень, нерозголошення інформації
працівниками внутрішнього аудиту___________________________________________________________ _______ аудиту_______
Складання, формування, наповнення, ведення та своєчасне оновлення
бази даних об’єктів
Постійно
внутрішнього аудиту та простору внутрішнього аудиту__________________________________________

6.

r^T.

S.
_
За зверненням
відповідальних за
_______ діяльність_______

10. "

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

Постійно

III. О Б С Я Г И Р О Б О Ч О Г О Ч А С У HA ЗД ІЙ С Н Е Н Н Я В Н У Т РІШ Н ІХ АУДИТІВ TA В И К О Н А Н Н Я ЗАХОДІВ 3 ІН Ш О Ї
Д Ш Л Ь Н О С Т І3 В Н У Т РІШ Н Ь О Г О АУДИТУ

M
з/п

~г~

Посада працівника
підроздту
внутрішнього аудиту

~

~

2 ........."

~

.... ~

Головний спеціаліст
__________________ Всього:

Загальна
кількість
робочих
днів на рік

- ~ 3
250
_________ X _________

Кількість
посад (за
фактом)

...... - 4
1
1

Плановий обсяг
Визначений
Плановий обсяг робочого часу
робочого часу на
коефіцієнт
на здійснення внутрішніх
Загальний
виконання
участіу
аудитів, людино-дні
плановий
заходів з іншої
здійсненні
обсяг робочого
діяльності з
у тому числі на
внутрішніх
часу, людиновнутрішнього
планові
аудитів для
всього
дні
аудиту, людиновідповідної
внутрішні
дні
___ п о с а д и _ _
аудити
9
■
7
8
-...........5
"
________ 6
53
119
158
0,75
211
_______ 53_______
158
211
119
______________X_____________
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РЕГІОНАЛ ЬНЕ ВШ НЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ,
ЗАПОРІЗЬКІЙ TA КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на 2021 рік складено з урахуванням завдань та результатів
виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Фонду державного майна України на 2019 - 2021 роки,
затвердженого в. о. Голови Фонду 31.01.2019 p. (із змінами) та Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
на 2019 - 2021 роки (із змінами), затвердженого начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
I. ЗД ІЙ С Н Е Н Н Я В Н У Т РІШ Н ІХ АУДИТІВ

Об’єкт внутрішнього
аудиту /спрямування
внутрішнього аудиту

№
з/п

і

^

_

2

;. "“ ; '

Підставадля
включення об’єкта
внутрішнього
аудиту
3

~~~^

Назва структурного
підрОзділу/установи/
підприємства/організації,
в якій проводиться
внутрішній аудит

Орієнтовний обсяг дослідження

~~~

1

“

~~

''

5

Термін
здійснення
внутрішнього
аудиту

Періоду що
охоплюється
внутрішнім
аудитом
6

'

-

7

~

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

1.

л

Управління персоналом

Завдання
внутрішнього аудиту
зі Стратегічного
плану

Документальне

Завдання

Оцінка
ефективності
діяльності
Регіонального відділення під час організації
управління персоналом: процедура та
організаційні заходи прийняття/звільнення
державних
службовців,
проходження
спеціальної перевірки, очищення влади,
ведення
особових
справ
державних
службовців, організації контролю за
встановленням надбавок за вислугу рокІв,
забезпечення підвищення кваліфікації,
припинення державної служби, належне
звітування_____________________________
Оцінка діяльності Регіонального відділення
----------- — ------~ ~ - ------T T r tr ti /rt^TJT>t/A^nnQDAPnV

Регіональне відділення
Фонду державного
майна України по
Дніпропетровській,
Запорізькій та
Кіровоградській
областях

2019-2020
роки

Регіональне відділення
Фпнлу пеожавного

2019-2020

I квартал 2021
року

П-ИІ квартал

~~
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внутрішнього аудиту
зі Стратегічного
плану

3.

Приватизація об’єктів
державної власності

Завдання
внутрішнього аудиту
зі Стратегічного
плану

майна України по
актів з питань організації документообігу:
Дніпропетровській,
дотримання інструкцій та порядків щодо
Запорізькій та
обробки, реєстрації, обліку кореспонденції,
Кіровоградській
оцінка процедур та заходів контролю за
областях
документообігом,
належна організація
взаємозв’язків з громадськістю____________
Оцінка діяльності Регіонального відділення
щодо дотримання актїв законодавства під
час здійснення приватизації об’єктів
державної власності: дотримання вимог під
час формування та затвердження переліків
об’єктів, що підлягають приватизації;
прийняття рішення про приватизацію, Регіональне відділення
опублікування інформації, відповідність
Фонду державного
майна України по
укладених
договорів
з
іншими
Дніпропетровській,
уповноваженими особами щодо проведення
Запорізькій та
аукціонів з продажу об’єктів приватизації,
Кіровоградській
відповідність
залучених
суб’єктів
областях
господарювання для організації ra!aT>o
проведення аукціонів, у тому числі в
електронній формі (електронний аукціон),
нормам та вимогам, проведення аукціону,
укладення
договору
купівлі-продажу,
належне звітування

роки

2021 року

2019-2020
роки

Ш- I V квартал
2021 року

II. ЗД ІЙ С Н Е Н Н Я ІН Ш О Ї Д Ш Л Ь Н О С Т І3 В Н У Т РІШ Н Ь О Г О АУДИТУ

Підстава для включення заходу з
' Ж$
іншої діяльпостіз внутрішнього
з/п
_______________ аудиту_____ _____ _
~ 2 .
:_______
1 _________
1.
Завдання внутрішнього аудиту зі
Стратегічного плану
n

Захід з іншої діяльності з внутрішнього аудиту

Термін виконання

~^~~^
~
-"", ~
зГ : ;
:~
---■■— -- - .- — — ~ •• '
~ J .....~~~ ~
Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо
Постійно
оцінки внутрішнього контролю у системі органів приватизації - самостійне навчання на
робочому місці ______________ _________________________________________ _
За запрошенням
гз«т>їтА«и(г иітчияняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо
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~~J7~

~7Г

5.

6. "

7. "

" 87
” 9."
За зверненням відповідальних за
____________діяльність___________

10.

оцінки внутрішнього контролю у системі органів приватизації - участь працівників у
семінарах, навчаннях, відеоконференціях________________________________________ _
Приведення внутрішніх положень про структурні підрозділи внутрішнього аудиту та
За настанням події,
посадових інструкцій спеціалістів внутрішнього аудиту регіонального відділення ( уразі
протягом 5 днів
введення нової структури PB та нового штатного розпису)_________________________ _
Складання, формування та затвердження стратегічного та операційного планів; внесення
За встановленим
змін до стратегічного та операційного планів (за потреби); направлення затверджених
терміном
планів Фонду______________
1______________________________________________
Направлення відповідальним за діяльність особам нагадувань про необхідність
впровадження аудиторських рекомендацій; дослідження питань стану впровадження
За встановленим в
аудиторських рекомендацій під час здійснення внутрішніх аудитів; узагальнення та аналіз
аудиторському звіті
інформації щодо стану впровадження аудиторських рекомендацій (зокрема, щодо
терміном
формального підходу); внесення відповідної інформації до матеріалів архівних справ
внутрішнього аудиту та бази даних щодо моніторингу врахування рекомендацій за
результатами внутрішнього аудиту________________________________________________
Збір та аналіз інформації про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту регіонального
За встановленим
відділення; підготовка звітів начальнику регіонального відділення та Фонду про
терміном
діяльність підрозділу внутрішнього аудиту за структурою/формою, визначеними
законодавством у сфері внутрішнього аудиту_______________________________________
Проведення внутрішньої оцінки якості; підготовка програми забезпечення і підвищення
якості внутрішнього аудиту; відстеження стану виконання заходів, передбачених
За встановленим
програмою забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту підготовка інформації
про стан виконання програми забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту
терміном
начальнику регіонального відділення, впровадження заходів щодо удосконалення системи
внутрішнього аудиту, зокрема за результатами зовнішньої оцінки якості функцій
внутрішнього аудиту, розвиток функцій внутрішнього аудиту_________________________
Перед початком
Проведення
інструктажів
щодо
недопущення
корупційних
правопорушень,
нерозголошення інформації працівниками внутрішнього аудиту_______________________ _______ аудиту_______
Складання, формування, наповнення, ведення та своєчасне оновлення бази даних об’єктів
Постійно
внутрішнього аудиту та простору внутрішнього аудиту_______________________________
Проведення роз’яснювальної роботи з відповідальними за діяльність щодо алгоритмів
Постійно
впровадження наданих за результатами проведених аудитів рекомендацій_______________

щшшш9ШЯіШЯШ?ШШштт:т
, :і і І | | ^ о т

. . . . . . . . ; ; л ; ...,: Ж

......

:.-.::■vv:■їAv-: v!-:-:Х-:=:;:':;-:'i':j.v^Г^'Шi-.:A:/::j:.^:.:JU:;VVO-j:iLvІШ;:Ш;?.:-І:.:.:ЩШї=Ш:0^ШіЙЙ:Й;i'iШі:i#:^^':^ій ^ i^ j йІ^
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II I t О Б С Я Г И РО Б О Ч О Г О ЧА СУ HA ЗД ІЙ С Н Е Н Н Я В Н У ТРІШ Н ІХ А У ДИ ТІВ TA В И КО Н А Н Н Я ЗАХОДІВ 3 ІН Ш О Ї
Д ІЯ Л Ь Н О С Т І 3 В Н У Т РІШ Н Ь О Г О АУДИТУ

M
з/п

Посада працівника
підрозділу
внутрішнього аудиту

Загальна
кількість
робочих
днівнарік

2..................... /
~т~
1
Г оловний спеціаліст
_________ Всьогої_________

Загальний
плановий
обсяг робочого
часу, людинодні

Кількість
посад (за
фактом)

3 " '~~
250
X _________

4 :
1
1

■ " ■ : 5..Г
211
211

Визначений
коефіцієнт
участіу
*. здійсненні
внутрішніх
аудитів для
відповідної
посади
6
0,75
_____________ X ______________

Плановийобсяг
робочого часу на
виконання
заходів з іншої
діяльностіз
у тому числі на
внутрішнього
планові
аудиту, людиновнутрішні
дні
____ аудити____
8
9
52
______ 120
_______ 52_______
120

Плановий обсяг робочого часу
наздійснення внутрішніх
аудитів, людино-дні

всього
7
159
159

^

РЕГІОНАЛЬНЕ ВЦЛІЛЕПНЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ,
ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ TA ТЕРНОПІЛЬСЬКШ ОБЛАСТЯХ

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях на 2021 рік складено із врахуванням завдань та результатів
виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Фонду державного майна України на 2019-2021 роки,
затвердженого в. о. Голови Фонду 31.01.2019 p. (із змінами) та Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській
областях на 2019-2021 роки (із змінами), затвердженого начальником Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
I. П РО В Е Д Е Н Н Я В Н У Т Р ІШ Н ІХ А У Д И Т ІВ

M
,'з/п-

1

Об'єкт
внутрішнього
аудиту/спрямування внутрішнього аудипуу
т

Підстава для
включення
об'єкта
внутрішнього
аудиту
*^3

Орієнтовний
обсяг дослідження

^

~~ 4 ............~ ........■ ........

Назва структурного
підрозділу, в якому
проводиться внутрішній
аудит
5 ............

Період, що
охоплюється
внутрішнім
аудитом

Термін
проведення
внутрішньог
о аудиту

6

7

15

Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):
L
Управління
державним
майном

2.

Документальне
забезпечення та
контроль. Архівна
діяльність

3.
Інформаційні
системи та
технології

Завдання
внутрішнього
аудиту зі
Стратегічного
плану

Завдання
внутрішнього
аудиту зі
Стратегічного
плану

Завдання
внутрішнього
аудиту зі
Стратегічного
плану

Оцінка діяльності Регіонального відділення щодо
Регіональне відділення
ефективності
та результативності
системи
внутрішнього контролю під час управління Фонду державного майна
України по Іванодержавним майном, яке в процесі приватизації не
Франківській,
увійшло до статутних капіталів господарських
Чернівецькій та
товариств, але перебуває на їх балансі: відповідність
обраних способів управління державним майном, Тернопільській областях
оцінка дотримання вимог та процедур під час
реалізації
контрольних заходів щодо стану
утримання та збереження
державного майна,
дотримання вимог та процедур під час заповнення
бази ШС «ЕТАП-Майно», належне звітування.______
Оцінка діяльності Регіонального відділення щодо
Регіональне відділення
дотримання актів законодавства при веденні та
організації роботи щодо зберігання архівних Фонду державного майна
України по Іванодокументів: організація роботи архіву регіонального
Франківській,
відділення; забезпечення збереженості, обліку і
Чернівецькій та
користування документами, переданими на архівне
зберігання у регіональному відділенні; дотримання Тернопільській областях
процедури
здійснення
експертизи
цінності
документів, що знаходяться на зберіганні; оцінка
заходів контролю щ одо наявності, стану і руху
архівних документ______________________________
Оцінка діяльності Регіонального відділення щодо
Регіональне відділення
дотримання актів законодавства під час виконання
завдань та функцій з питань адміністрування баз Фонду державного майна
України по Іваноданих, які використовуються в роботі Регіонального
Франківській,
відділення: захист і збереження інформації,
Чернівецькій та
відповідності організаційних та методологічних
процедур та заходів щодо супроводження, Тернопільській областях
функціонування та адміністрування баз даних;оцінка
заходів контролю за своєчасністю наповнення та
актуалізації баз даних та заходів щодо захисту
комп’ютерної техніки від вірусних атак та
шкідливого ПЗ_________________________________

IV квартал
2018 року 2020 рік

I-II квартал
2021 року

2017-2020
роки

II квартал
2021 року

2019-2020 роки

III-W квартал
2021 року

ЩЩірЩШ
<Ф$ШШ$і0ШШШі
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Підготовка
об’єктів
приватизації до
продажу.
Формування та
складання
переліків об’єктів
малої та великої
приватизації, що
підлягають
приватизації.
Приватизація
об’єктів
державної
власності та
забезпечення
надходження
коштів від
приватизації
державного майна
до державного
бюджету.

Завдання
внутрішнього
аудиту зі
Стратегічного
плану

Оцінка
діяльності
Управління
забезпечення
реалізації повноважень у Тернопільській області
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській
областях щодо
дотримання
нормативно-правових актів з питань приватизації
(мала приватизація): дотримання вимог під час
формування та затвердження переліків об’єктів, що
підлягають приватизації, прийняття рішення про
приватизацію,
опублікування
інформації,
дотримання процедури проведення інвентаризації та
оцінки відповідно до законодавства, відповідність
укладених договорів з іншими уповноваженими
особами щодо проведення аукціонів з продажу
об’єктів приватизації, відповідність залучених
суб ’єктІв господарювання для організації та/або
проведення аукціонів, у тому числі в електронній
формі (електронний аукціон), нормам та вимогам,
дотримання порядку приватизації, проведення
аукціону, укладення договору купівлі-продажу,
належне звітування

Управління забезпечення
реалізації повноважень у
Тернопільській області
Регіональне відділення
Фонду державного майна
України по ІваноФранківській,
Чернівецькій та
Тернопільській областях

2018-2020
роки

I-II квартали
2021 року
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Управління
корпоративними
правами держави

Завдання
внутрішнього
аудиту зі
Стратегічного
плану

Оцінка
діяльності
Управління
забезпечення
реалізації повноважень у Тернопільській області
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях щодо дотримання актів
законодавства з питань управління корпоративними
правами
держави,
зокрема:
дотримання
законодавства щодо ведення реєстру корпоративних
прав держави господарських товариств з державною
часткою у статутному капіталі та Єдиного реєстру
об’єктів державної власності, які належать до сфери
управління
регіонального
відділення;
щодо
призначення відповідальних представників на
здійснення функцій управління корпоративними
правами держави; щодо здійснення контролю за
складанням,
погодженням
та
виконанням
фінансових планів державних підприємств, які
належать до сфери управління регіонального
відділення та господарських товариств з державною
часткою у статутному капіталі більше 50 %;
дотримання норм щодо внесення оперативної
інформації до інформаційно-пошукової підсистеми
ЕТАП- КПД щодо судових ухвал та арбітражних
керуючих господарських товариств з державною
часткою у статутному капіталі, відносно яких
порушено провадження у справі про банкрутство
т о щ о ______________________ _

Управління забезпечення
реалізації повноважень у
Тернопільській області
Регіонального відділення
Фонду державного майна
України по ІваноФранкІвській,
Чернівецькій та
Тернопільській областях

II півріччя 2018
року -2020 рік

II квартал
2021 року

б.

Інформаційні
системи та
технології

Завдання
внутрішнього
аудиту зі
Стратегічного
плану

7.

Здійснення
незалежної оцінки
об'єктів, що
підлягають
приватизації,
оренді, конкурси

Завдання
внутрішнього
аудиту зі
Стратегічного
плану

Оцінка
діяльності
Управління
забезпечення
реалізації повноважень у Тернопільській області
Регіонального відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях щодо дотримання актів
законодавства під час виконання завдань та функцій
з питань адміністрування баз даних, які
використовуються
в
роботі
Регіонального
відділення: захист і збереження інформації,
відповідності організаційних та методологічних
процедур та заходів щодо супроводження,
функціонування та адміністрування баз даних;оцінка
заходів контролю за своєчасністю наповнення та
актуалізації баз даних та заходів щодо захисту
комп’ютерної техніки від вірусних атак та
шкідливого ПЗЗД
Оцінка діяльності
Управління забезпечення
реалізації повноважень у Чернівецькій області
Регіонального віДцілення Фонду державного майна
України по feaHO-Фрашавській, Чернівецькій та
Тернопільській областях щодо дотримання актів
законодавства під час організації та проведення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності 3
метою виконання незалежної оцінки об’єктів
державної власності: відповідність процедури
проведення конкурсу, дотримання вимог щодо
визначення складу та регламенту роботи конкурсної
комісії, оцінка діяльності комісії на предмет
легітимностІ та правомірності прийняття рішень,
належне звітування_____________________________

Управління забезпечення
реалізації повноважень у
Тернопільській області
Регіонального відділення
Фонду державного майна
України по ІваноФранківській,
Чернівецькій та
Тернопільській областях

2018-2020 роки

IO-IV
квартали 2021
року

Управління забезпечення
реалізації повноважень у
Чернівецькій області
Регіонального відділення
Фонду державного майна
України по ІваноФранківській,
Чернівецькій та
Тернопільській областях

2018-2020 роки

III-IV
квартали 2021
року

II. ЗД ІЙ С Н ЕН Н Я ІН Ш О Ї Д Ш Л Ь Н О С Т І3 В Н У Т РІШ Н Ь О Г О АУДИТУ
jПідстава для
включення заходуз
іншої діяльності з
внутрішнього аудиту

М з/п

Захід з іншої діяльності з внутрішнього аудиту

Термін виконання
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Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки
1.
Постійно
внутрішнього контролю у системі органів приватизації - самостійне навчання на робочому місці
Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки
' 2~
За запрошенням
внутрішнього контролю у системі органів приватизації - участь працівників у семінарах, навчаннях,
Завдання внутрішнього
в ідеоконференціях____________________________________________________________ _________________
аудиту зі Стратегічного
Приведення внутрішніх положень про структурні підрозділи внутрішнього аудиту та посадових інструкцій
3.
За настанням події,
плану
спеціалістів внутрішнього аудиту регіонального відділення ( уразі введення нової структури PB та нового
протягом 5 днів
штатного розпису)__________________________________________________________________ __
_
За встановленим
Складання, формування та затвердження стратегічного та операційного планів; внесення змін до
стратегічного та операційного планів (за потреби); направлення затверджених планів Фонду______________ _____ терміном_____
_
Направлення відповідальним за діяльність особам нагадувань про необхідність впровадження аудиторських
рекомендацій; дослідження питань стану впровадження аудиторських рекомендацій під час здійснення За встановленим в
внутрішніх аудитів; узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження аудиторських аудиторському звіті
рекомендацій (зокрема, щодо формального підходу); внесення відповідної інформації до матеріалів
терміном
архівних справ внутрішнього аудиту та бази даних щодо моніторингу врахування рекомендацій за
результатами внутрішнього аудиту_____________________________________________________________ __
_
Збір та аналіз інформації про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту регіонального відділення;
За встановленим
підготовка звітів начальнику регіонального відділення та Фонду про діяльність підрозділу внутрішнього
терміном
аудиту за структурою/формою, визначеними законодавством у сфері внутрішнього аудиту_______________
_
Проведення внутрішньої оцінки якості; підготовка програми забезпечення і підвищення якості
внутрішнього аудиту; відстеження стану виконання заходів, передбачених програмою забезпечення і
За встановленим
підвищення якості внутрішнього аудиту підготовка інформації про стан виконання програми забезпечення
терміном
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_________________________________
_
Перед початком
Проведення інструктажів щодо недопущення корупційних правопорушень, нерозголошення інформації
______
аудиту______
працівниками внутрішнього аудиту________________________________________________________ __
_
Складання, формування, наповнення, ведення та своєчасне оновлення бази даних об’єктів внутрішнього
Постійно
аудиту та простору внутрішнього аудиту__________________________________________________________
"io7 Проведення роз’яснювальної роботи з відповідальними за діяльність щодо алгоритмів впровадження
За зверненням
Постійно
відповідальних за
наданих за результатами проведених аудитів рекомендацій
_______ діяльність_______

III. О Б С Я Г И Р О Б О Ч О Г О ЧА С У TA ЗА В А Н ТА Ж ЕН ІС ТЬ В Н У Т РІШ Н ІМ И АУДИТАМ И, ІН Ш О Ю Д Ш Л Ь Н ІС Т Ю 3 В Н У Т РІШ Н Ь О Г О
АУДИТУ
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Плановий обсяг робочого
Кількість
Визначений
Загальний
Загальна
часуназдійснення
коефіцієнт
посад
(за плановий
кількість
внутрішніх
аудитів,
фактом)
обсяг
участі
у
робочих днів
людино-дні
робочого
здійсненні
нарік
внутрішніх
часу,
всього
в тому числі
для
людино-дні аудитів
па планові
відповідної
внутрішні
посади
аудити
_
~~ ^ ~
'■’
.
'."■
6
•
■"'■■;
:'
4 ~ ~ “ :'■'•"■ 5
3
~~
Г
I
~: ...~~ ...■""' '2 / - У" ~~~~
. 8 '
100
..........
Г
'
220
~
0,6
133
1
Завідувач сектору___________ ____ 250
149
1
199
_____ 250_........
220
Головний спеціаліст
0,9
2
332
249 ~~
2
440
________________________ Всього: __________ X __________
м>
з/п

Посада працівника
підрозділу внутрішнього
аудиту

Плановий
обсяг
робочого
часу
на
виконання
заходів з
іншої діяльності з
внутрішнього аудиту,
людино-дні

- і;

' \ ; :.. 9
110
110

~~

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КШВСЬКШ, ЧЕРКАСЬКІЙ TA
ЧЕРНІГШСЬКШ ОБЛАСТЯХ

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях на 2021 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання
Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Фонду державного майна України на 2019 - 2021 роки,
затвердженого в. о. Голови Фонду 31.01.2019 p. (із змінами) та Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях на 2019 2021 роки (із змінами), затвердженого начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
L ЗД ІЙ С Н ЕН Н Я В Н У Т РІШ Н ІХ АУДИТІВ

■м.
з/п

Об’єкт
внутрішнього
аудиту/спрямуван
ня внутрішнього
аудиту

Підстава для
включення
об’єкту
впутрішньог
о аудиту

Орієнтовний обсяг дослідження

Назва структурного
підрозділу/установи/п
ідприємства/органЬа
* T r-^ ^ ^ * * * ^ w к г
иії] в якій
проводиться
внутрішнійаудит

Період, що
охоплюється
внутрішит
аудитом

Термін
здійснення
внутрішньо
гоаудиту
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Пріо питстні об’єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):_________ _____________________ _
Управління
Оцінка діяльності Регіонального відділення щодо дотримання
забезпечення
нормативно - правових актів з питань управління державним
майном, яке в процесі приватизації не увійшло до статутних реалізації повноважень
3 моменту
Завдання
капіталів господарських товариств, але перебуває на їх у Чернігівській області
початку
внутрішнього
I-II квартал
Регіонального
балансі: відповідність обраних способів управління
Управління
діяльності
аудиту зі
1.
2021 року
відділення Фонду
державним майном, оцінка дотримання вимог та процедур під
державним майном
підрозділу Стратегічного
державного майна
час реалізації контрольних заходів щодо стану утримання та
2020 рік
плану
збереження державного майна, дотримання вимог та України по Київській,
Черкаській та
процедур під час заповнення бази ШС "Етап-майно", належне
звітування.____________________________________________ Чернігівській областях
Оцінка діяльності Регіонального відділення щодо дотримання
нормативно - правових актів при плануванні та використанні
Планування та
Регіональне
бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВК
використання
П-ІП
3 моменту
відділення
Фонду
6611010
"Керівництво
та
управління
у
сфері
державного
Завдання
бюджетних конггів
квартал
початку
державного
майна
внутрішнього майна" при здійсненні розрахунків за оплату праці
за бюджетною
2021 року
діяльності
працівників: відповідність посадових окладів, надбавок, України по Київській,
аудиту зі
програмою КПКВК
2.
підрозділу Черкаській та
Стратегічного премій, правильність визначення ФОП при формуванні
6611010
2020 рік
бюджетної пропозиції та складанні кошторису, дотримання Чернігівській областях
плану
"Керівництво та
(Київська область)
нормативно - правових актів при веденні бухгалтерського
управління у сфері
обліку та складанні первинної документації, належне
державного майна"
звітування_____________________________________ _______
Оцінка ефективності діяльності Регіонального відділення під
час підготовки та прийняття рішення про передачу майна в
оренду або продовження діючих договорів оренди: внесення
Управління
інформації про потенційний об’єкт оренди до ETC; прийняття
забезпечення
рішення про включення потенційного об’єкта оренди до реалізації повноважень
Завдання
одного з переліків, а саме: перелік першого типу; перелік
у Черкаській області
n i-rv
2020внутрішнього другого типу; прийняття рішення про продовження договору
Організація
Регіонального
квартал
I
півріччя
аудиту зі
орендних відносин.
3.
оренди на аукціоні та без аукціону; розміщення в ETC
відділення Фонду
2021року
2021 року
Стратегічного оголошення про передачу майна в оренду; оголошення про
Конкурси
державного майна
плану
проведення аукціону та продовження договору оренди; України по Київській,
проведення аукціону на право оренди майна, продовження
Черкаськійта
договору оренди або передача об’єкта в оренду без Чернігівській областях
проведення аукціону; укладання та публікація в ETC
договору оренди або додаткової угоди до договору оренди.
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П. ЗД ІЙ С Н Е Н Н Я ІШ ІІО Ї Д ІЯ Л Ь Н О С Т І 3 В Н У Т РІШ Н Ь О Г О А УДИТУ
Підстава для
включення заходу з
іншої діяльності з
внутрішнього аудиту
~~~~ ............і

M
з/п

.............. Z X Z
L

2.

3.

4.
Завдання внутрішнього
аудиту зі
Стратегічного плану

5.

6.

7.

8.

Захід з іншої diiLihHocmi з внутрішнього аудиту
~ '" ........ ~.......~ - .~ ' ■• " '.........•
"- Z з "~ ".......~ "- - .' -....... Z .
.
■ .............~~~"
Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки
ефективності системи управління, внутрішнього контролю у системі органів приватизації - самостійне
навчання на робочому місці

Термін
виконання
""4 ~~~
Постійно

Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки
ефективності системи управління, внутрішнього контролю у системі органів приватизації - участь За запрошенням
працівників у семінарах, навчаннях, відео конференціях; інструктажі, консультації
За настанням
Приведення внутрішніх положень про структурні підрозділи внутрішнього аудиту та посадових
інструкцій спеціалістів внутрішнього аудиту регіонального відділення ( у разі введення нової структури події, протягом
PB та нового штатного розпису)________________________________________________________________ _____ 5 днів_____
За
Складання, формування та затвердження стратегічного та операційного планів; внесення змін до встановленим
стратегічного та операційного планів (за потреби); направлення затверджених планів Фонду
терміном
Направлення відповідальним за діяльність особам нагадувань про необхідність впровадження
За
аудиторських рекомендацій; дослідження питань стану впровадження аудиторських рекомендацій під час
здійснення внутрішніх аудитів; узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження встановленим в
аудиторських рекомендацій (зокрема^, щодо формального підходу); внесення відповідної інформації до аудиторському
матеріалів архівних справ внутрішнього аудиту та бази даних щодо моніторингу врахування звіті терміном
рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту_______________________________________________
За
Збір та аналіз інформації про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту регіонального відділення;
підготовка звітів начальнику регіонального відділення та Фонду про діяльність підрозділу внутрішнього встановленим
терміном
аудиту за структурою/формою, визначеними законодавством у сфері внутрішнього аудиту______________
Проведення внутрішньої оцінки якості; підготовка програми забезпечення і підвищення якості
внутрішнього аудиту; відстеження стану виконання заходів, передбачених програмою забезпечення і
За
підвищення якості внутрішнього аудиту; підготовка інформації про стан виконання програми
встановленим
забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту начальнику регіонального відділення,
терміном
впровадження заходів щодо удосконалення системи внутрішнього аудиту, зокрема за результатами
зовнішньої оцінки якості функцій внутрішнього аудиту, розвиток функцій внутрішнього аудиту________ _
Проведення інструктажів про ознайомлення щодо недопущення корупційних правопорушень, Перед початком
аудиту
нерозголошення інформації працівниками внутрішнього аудиту_____________________________________

........................

...................
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За зверненням
відповідальних за
діяльність

9.

Складання, формування, наповнення, зведення та своєчасне оновлення бази даних об’єктів внутрішнього
аудиту та простору внутрішнього аудиту

10

Проведення роз’яснювальної роботи з відповідальними за діяльність щодо алгоритмів впровадження
наданих рекомендацій

Постійно
Постійно

Ш . О Б С Я Г И РО Б О Ч О Г О Ч А С У HA ЗД ІЙ С Н Е Н Н Я В Н У Т РІШ Н ІХ АУДИТІВ TA В И К О Н А Н Н Я ЗАХОДІВ 3 ІН Ш О Ї
Д Ш Л Ь Н О С Т І3 В Н У Т РІШ Н Ь О Г О АУ ДИ ТУ

M
з/п

'1

Посада працівника
підрозділу
внутрішнього аудиту

~ . ' ' 2 ' ~...~~
Головний спеціаліст
__________________ Всього:

Загальна
кількість
робочих
днівнарік

з
250

Кількість
посад (за
фактом)

:'~" .•

_________ X __________

4 ■~
1
1

Визначений
коефіцієнт
Загальний
участіу
плановий
здійсненні
обсяг робочого
внутрішніх
часу, людиноаудитів для
дні
відповідної
посади
■
________6
'■' '
5 ' ~
220
0,8_______
220
______________X ______________

Плановййобсяг
робочого часу на
виконання
заходів з іншої
діяльності з
у тому числі на
внутрішнього
планові
всього
аудиту,людино~
внутрішні
дні
аудити
9
- . 7
~"~~
8
_______ 44_______
______ 132
176
44
176
132

Плановий обсяг робочого часу
на здійснення внутрішніх
аудитів, людино-дні

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО Л ЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ
TA ВОЛИНСЬКШ ОБЛАСТЯХ

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях на 2021 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання
Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Фонду державного майна України на 2019 - 2021 роки,
затвердженого в. о. Голови Фонду 31.01.2019 p. (із змінами) та Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях на 2019 2021 роки (із змінами), затвердженого начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Львівській, Закарпатській та Волинській областях.
I. ЗД ІЙ С Н ЕН Н Я В Н У Т РІШ Ш Х АУДИТІВ
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з/п

~т~~

Підстава для
включення
об’єкту
внутрішнього
аудиту

Об'аап внутрішнього
ауд umy/cnриму вашія
внутрштьогоаудиту
2

”

з

Назва структурного
Термін
Період, що
підрозділу/установи/
охоплюєтьс здійснення
підприємства/органі
внутрішн
я
зації, в якій
ього
внутрішнім
проводиться
аудитом
аудиту
внутрішній аудит

Орієпмовнийобсяг дослідження

'

~~

~~

4 :

:

.

. ”

~

5

.. . ..'•..

6

~"

.7

~~

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

1.

2.

Підготовка об’єктів
приватизації до
продажу

Планування та
використання
бюджетних коштів за
бюджетними
програмами KIIKBK
6611010 «Керівництво
та управління у сфері
державного майна»,
управлінські заходи
для забезпечення
ефективного
функціонування
системи внутрішнього

Завдання
внутрішнього
аудиту зі
Стратегічного
плану

Завдання
внутрішнього
аудиту зі
Стратегічного
плану

Оцінка діяльності Регіонального відділення щодо
дотримання нормативно-правових актів з питань
приватизації: дотримання вимог під час формування та
затвердження переліків об’єктів, що підлягають
приватизації; прийняття рішення про приватизацію;
опублікування інформації; дотримання процедури
проведення інвентаризації та оцінки відповідно до
законодавства; відповідність укладених договорів з
іншими уповноваженими особами щодо проведення
аукціонів з продажу об’єктів приватизації; відповідність
залучених суб’єктів господарювання для організації
тау'або проведення аукціонів, у тому числі в електронній
формі (електронний аукціон) нормам та вимогам;
належне звітування
Оцінка діяльності Регіонального відділення щодо
дотримання нормативно-правових актів при плануванні
та використанні бюджетних коштів за бюджетною
програмою KffiCBK 6611010 «Керівництво та управління
у сфері державного майна» при здійсненні розрахунків за
оплату праці працівників: відповідність посадових
окладів, надбавок, премій; правильність визначення ФОП
при формуванні бюджетної пропозиції та складанні
кошторису; дотримання нормативно-правових актів при
веденні бухгалтерського обліку та складанні первинної
документації; належне звітування.

Регіональне
відділення Фонду
державного майна
України по
Львівській,
Закарпатській та
Волинській областях

Регіональне
відділення Фонду
державного майна
України по
Львівській,
Закарпатській та
Волинській областях

2018-2020
роки

I квартал
2021 року

2018-2020
роки

II квартал
2021 року
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Ш
Ш
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Ш
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3.

4.

Управління
державним майном

Організація контролю
у сфері орендних
відносин

Завдання
внутрішнього
аудиту зі
Стратегічного
плану

Завдання
внутрішнього
аудиту зі
Стратегічного
плану

Оцінка діяльності Регіонального відділення щодо
дотримання нормативно-правових актів з питань
управління державним майном, яке в процесі
приватизації не увійшло до статутних капіталів
господарських товариств, але перебуває на їх балансі:
оцінка дотримання вимог та процедур, завдань та
функцій щодо організації контролю за використанням
державного майна; відповідність обраних способів
управління державним майном; вжиття заходів,
спрямованих на захист майнових інтересів держави за
результатами перевірок; дотримання вимог та процедур
під час заповнення бази ШС «ЕТАП-майно»; належне
звітування

Регіональне
відділення Фонду
державного майна
України по
Львівській,
Закарпатській та
Волинській областях

Оцінка ефективності діяльності Регіонального відділення
під час здійснення контролю за виконанням умов
договорів оренди державного майна: дотримання вимог
та процедур щодо супроводження чинних договорів
оренди державного майна - контролю за виконанням
орендарями істотних умов договорів оренди державного
майна, контролю за своєчасністю страхування майна,
сплати орендної плати, проведення ремонтів, поліпшень:
оцінка якості та результативності претензійно-позовної
роботи, дотримання вимог та процедур під час
заповнення бази даних ШС «ЕТАП - Оренда», належне
звітування.

Регіональне
відділення Фонду
державного майна
України по
Львівській,
Закарпатській та
Волинській областях

2018-2020
роки

III квартал
2021 року

2019I півріччя
2021 року

IV квартал
2021 року

::¾¾;:^¾^
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5.

6.

7.

Документальне
забезпечення та
контроль, архівна
діяльність

Управління
державним майном

Організація контролю
у сфері орендних
відносин

Завдання
внутрішнього
аудиту зі
Стратегічного
плану

Завдання
внутрішнього
аудиту зі
Стратегічного
плану

Завдання
внутрішнього
аудигу зі
Стратегічного
плану

Оцінка діяльності Регіонального відділення щодо
дотримання актів законодавства при проведенні та
організації роботи щодо зберігання архівних документів:
організація роботи архіву регіонального відділення,
забезпечення
збереження,
реєстрації,
обліку
і
користування документами, переданими на
архівне
зберігання, оцінка заходів контролю щодо наявності,
стану і руху архівних документів; належне звітування

Оцінка ефективності діяльності Регіонального відділення
щодо управління державним майном, яке не увійшло до
статутних капіталів господарських товариств у процесі
приватизації* але залишилося у них на балансі: оцінка
результативності застосованих процедур, виконання
завдань та функцій щодо організації контролю за
використанням державного майна, якість обраних
способів управління державним майном; ефективність
вжитих заходів, спрямованих на захист майнових
інтересів держави за результатами перевірок, заповнення
бази ЇЇТС «Етап -Майно», належне звітування

Управління
забезпечення
реалізації
повноважень у
Волинській області
Регіонального
відділення Фонду
державного майна
України по
Львівській,
Закарпатській та
Волинській областях
Управління
забезпечення
реалізації
повноважень у
Волинській області
Регіонального
відділення Фонду
державного майна
України по
Львівській,
Закарпатській та
Волинській областях

Управління
Оцінка діяльності Регіонального відділення щодо
забезпечення
дотримання актів законодавства під час здійснення
реалізації
контролю за виконанням умов договорів оренди
повноважень у
державного майна: дотримання вимог та процедур щодо
супроводження чинних договорів оренди державного Волинській області
Регіонального
майна - контролю за виконанням орендарями істотних
відділення Фонду
умов договорів оренди державного майна, контролю за
державного майна
своєчасністю страхування майна, сплати орендної плати,
України по
проведення ремонтів, поліпшень: оцінка якості та
Львівській,
результативності
претензійно-позовної
роботи,
Закарпатській
та
дотримання вимог та процедур під час заповнення бази
даних ШС «ЕТАП - Оренда», належне звітування,_____ _ Волинській областях

2018-2020
роки

2019-2020
роки

2019 I півріччя
2021 року

I квартал
2021 року

П квартал
2021 року

Ш квартал
2021 року
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8.

9.

10.

Здійснення незалежної
оцінки об'єктів, що
підлягають
приватизації, оренді,
конкурси

Управління
державним майном.
Претензійно-позовна
робота

Здійснення незалежної
оцінки об’єктів, що
підлягають
приватизації, оренді,
конкурси

Завдання
внутрішнього
аудиту зі
Стратегічного
плану

Завдання
внутрішнього
аудиту зі
Стратегічного
плану

Завдання
внутрішнього
аудиту зі
Стратегічного
плану

Оцінка діяльності Регіонального відділення щодо
дотримання актів законодавства під час проведення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності 3
митою виконання незалежної оцінки об’єктів державної
власності: відповідність процедури проведення конкурсу;
дотримання вимог щодо •визначення складу та
регламенту роботи конкурсної комісії, оцінка діяльності
комісії на предмет легітимності та правомірності
прийняття рішень, належне звітування .

Оцінка ефективності діяльності Регіонального відділення
щодо управління державним майном, яке не увійшло до
статутних капіталів господарських товариств у процесі
приватизації, але залишилося у них на балансі: оцінка
результативності застосованих процедур, виконання
завдань та функцій щодо організації контролю за
використанням державного майна, якість обраних
способів управління державним майном; ефективність
вжитих заходів, спрямованих на захист майнових
інтересів держави за результатами перевірок, заповнення
бази ШС «Етап -Майно», належне звітування

Оцінка діяльності Регіонального відділення щодо
дотримання актів законодавства під час проведення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності 3
метою виконання незалежної оцінки об’єктів державної
власності: відповідність процедури проведення конкурсу;
дотримання вимог щодо визначення складу та
регламенту роботи конкурсної комісії, оцінка діяльності
комісії на предмет легітимності та правомірності
прийняття рішень, належне звітування .

Управління
забезпечення
реалізації
повноважень у
Волинській області
Регіонального
відділення Фонду
державного майна
України по
Львівській,
Закарпатській та
Волинськійобластях
Управління
забезпечення
реалізації
повноважень у
Закарпатській
області
Регіонального
відділення Фонду
державного майна
України по
Львівській,
Закарпатській та
Волинській областях
Управління
забезпечення
реалізації
повноважень у
Закарпатській
області
Регіонального
відділення ФДМУ по
Львівській,
Закарпатській та
Волинській областях

її півріччя
2 018I півріччя
2019 року

XV квартал
2021 року

2017-2019
роки

I квартал
2021 року

2017-1
півріччя
2019 року

її квартал
2021 року
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Інформаційні системи
та технології

Завдання
внутрішнього
аудиту зі
Стратегічного
плану

Оцінка діяльності Регіонального відділення щодо
додержання нормативно-правових актів законодавства
під час виконання завдань та функцій з питань
адміністрування баз даних, які використовуються в
роботі регіонального відділення: захист і збереження
інформації;
відповідності
організаційних
та
методологічних
процедур
та
заходів
щодо
супроводження, функціонування та адміністрування баз
даних; оцінка заходів контролю за своєчасністю
наповнення та актуалізації баз даних та заходів щодо
захисту комп’ютерної техніки від вірусних атак та
шкідливого ПЗ

Управління
забезпечення
реалізації
повноважень у
Закарпатській
області
Регіонального
відділення ФДМУ по
Львівській,
Закарпатській та
Волинській областях

II півріччя
20182020роки

Ш квартал
2021 року

И. ЗД ІЙ С Н Е Н Н Я ІН Ш О Ї Д Ш Л Ь Н О С Т І3 В Н У Т РІШ Н Ь О Г О АУ ДИ ТУ
Підстава для
включення заходу з
Термін виконання
Захід і іншоїдіяльності з внутрішнього аудиту
М з/п
іншої діяльності з
внутрішнього аудиту
4 ■
"'.. '. ................. '
' ’ •/: - ' -; ■з
■
'■ ' ■ .. ■ .- ''
■■
~
2 .
___________1________ ___
Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки
1.
Постійно
внутрішнього контролю у системі органів приватизації - самостійне навчання на робочому місці_______
Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки
2.
За запрошенням
внутрішнього контролю у системІ органів приватизації - участь працівників у семінарах, навчаннях,
Завдання внутрішнього
відеоконференціях_____________________________________________________________________
_
аудиту зі Стратегічного
Приведення внутрішніх положень про структурні підрозділи внутрішнього аудиту та посадових
За настанням події,
плану
інструкцій спеціалістів внутрішнього аудиту регіонального відділення ( уразі введення нової структури
протягом 5 днів
PB та нового штатного розпису)______________________________________________________________
_
За встановленим
Складання, формування та затвердження стратегічного та операційного планів; внесення змін до
______ терміном______
стратегічного та операційного планів (за потреби); направлення затверджених планів Фонду
Направлення відповідальним за діяльність особам нагадувань про необхідність впровадження
У
аудиторських рекомендацій; дослідження питань стану впровадження аудиторських рекомендацій під
За встановленим в
час здійснення внутрішніх аудитів; узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження аудиторському звіті
аудиторських рекомендацій (зокрема, щодо формального підходу); внесення відповідної інформації до
терміном
матеріалів архівних справ внутрішнього аудиту та бази даних щодо моніторингу врахування
рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту_____________________________________________
_
За встановленим
Збір та аналіз інформації про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту регіонального відділення;
підготовка звітів начальнику регіонального відділення та Фонду про діяльність
підрозділу ______ терміном
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7.

8^
_

За зверненням
відповідальних за
діяльність_______

10.

внутрішнього аудиту за структурою/формою, визначеними законодавством у сферІ внутрішнього
аудит>'
___________
Проведення внутрішньої оцінки якості; підготовка програми забезпечення і підвищення якості
внутрішнього аудиту; відстеження стану виконання заходів, передбачених програмою забезпечення і
підвищення якостІ внутрішнього аудиту підготовка інформації про стан виконання
програми
За встановленим
забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту начальнику регіонального відділення,
терміном
впровадження заходів щодо удосконалення системи внутрішнього аудиту, зокрема за результатами
зовнішньої оцінки якості функцій внутрішнього аудиту, розвиток функцій внутрішнього аудиту_______
Проведення інструктажів щодо недопущення корупційних правопорушень, нерозголошення інформації
Перед початком
працівниками внутрішнього аудиту___________________________________________________________ ______ аудиту_______
Складання, формування, наповнення, ведення та своєчасне оновлення
бази даних об’єктів
Постійно
внутрішнього аудиту та простору внутрішнього аудиту__________________________________________
Проведення роз’яснювальної роботи з відповідальними за діяльність щодо алгоритмів впровадження
наданих за результатами проведених аудитів рекомендацій

Постійно

III. О Б С Я Г И РО Б О Ч О Г О ЧА С У H A ЗД ІЙ С Н Е Н Н Я В Н У Т РІШ Н ІХ А У ДИ ТІВ TA В И КО Н А Н Н Я ЗАХОДІВ 3 ІН Ш О Ї
Д Ш Л Ь Н О С Т І3 В Н У Т РІШ Н Ь О Г О АУДИТУ
Визначений
Плановий обсяг робочого часу
Плановий обсяг
коефіцієнт
робочого часу на
на здійснення внутрішніх
Загальний
Загальна
виконання
участіу
______ аудитів, людино-дні
Кількість
Посада працівника
плановий
кількість
M
здійсненні
заходів з іншої
посад (за
підрозділу
обсяг робочого
у тому числі на
робочих
з/п
внутрішніх
діяльності з
фактом)
часу, людиновнутрішнього аудиту
планові
днів на рік
внутрішнього
аудитів для
всього
дні
внутрішні
аудиту, людиновідповідної
аудити
посади_____
дні
~~г
4
~~~.............5
2
3
~~"
________ 6
8
________ 9
7
1
1.
220
Завідувач сектору_____
250
_______ 0^6_______
132
99_______
132
J2__ Годовний спеціаліст
1
220
250
0,9
198
149
1
250
3
220
Головний спеціаліст
198
_______149
0,9
3
__________________ Всього: _________ X _________
______________ X
660
132
528
396
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РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬК ІЙ TA МИКОЛАЇВСЬКІЙ
ОБЛАСТЯХ
Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Одеській та Миколаївській областях на 2021 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного
плану діяльності з внутрішнього аудиту Фонду державного майна України на 2019 - 2021 роки , затвердженого в. о. Голови
Фонду 31.01.2019 p. (із змінами) та Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Одеській та Миколаївській областях на 2019 - 2021 роки (із змінами), затвердженого
начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях.
L ЗД Ш С Н Е Н Н Я В Н У Т РІШ Н ІХ АУДИТІВ

■M
з/п

1

OOiCKm внутрішнього
аудиту/спрямуванпя
внутрішнього аудиту

Підстава для
включення OOiCKma
внутрішнього
аудиту

2

-3

'

‘ ~~~

; .

' Орієнтовний обсяг дослідження

■

....

4

• -;

:

Назва
структурного
підрозділу/устано
ви/підприємства/органі
зацїї, в якій
Проводиться
внутрішній
аудит
_
.
~

Період, що
охоплюється
внутрішнім
аудитом

6

Термін
здійснення
внутрішнього
аудиту

~__

7

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

1.

Управління державним
майном

Завдання
внутрішнього аудиту
зІ зведеного
Стратегічного плану

Оцінка
ефективності
діяльності
Регіонального відділення щодо управління
державним майном, яке не увійшло до
статутних капіталів господарських товариств
у процесі приватизації, але залишилося у них
на
балансі:
оцінка
результативності
застосованих процедур, виконання завдань та
функцій щодо організації контролю за
використанням державного майна, якість
обраних способів управління державним
майном; ефективність вжитих заходів,
спрямованих на захист майнових інтересів

Регіональне
відділення Фонду
державного майна
України по
Одеській та
Миколаївській
областях

2019-2020
роки

I квартал
2021poKy
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держави
за
результатами
перевірок,
заповнення бази ІПС «Етап -Майно»,
належне звітування_______________________

2.

3.

Планування та
використання бюджетних
коштів за бюджетними
програмами КПКВК
6611010 «Керівництво та
управління у сфері
державного майна»,
6611020 „Заходи,
пов’язані з проведенням
приватизації державного
майна”, управлінські
заходи для забезпечення
ефективного
функціонування системи
внутрішнього контролю

Регламентація діяльності
структурних підрозділів

Завдання
внутрішнього аудиту
зі зведеного
Стратегічного плану

Оцінка діяльності Регіонального відділення
щодо дотримання нормативно - правових
актів при плануванні та використанні
бюджетних
коштів
за
бюджетними
програмами КПКВК 6611010 «Керівництво
та управління у сфері державного майна»:
дотримання нормативно - правових актів при
здійсненні
розрахунків,
ведені
бухгалтерського
обліку
та
складанні
первинної документації, належне звітування

Завдання
внутрішнього аудиту
зі зведеного
Стратегічного плану

Оцінка діяльності Регіонального відділення
Регіональне
щодо забезпечення виконання наказів, відділення Фонду
розпоряджень,
доручень,
рекомендацій державного майна
ФДМУ,
з
метою
реалізації
вимог
України по
законодавства України, спрямованих
на
Одеській та
встановлення ефективної та результативної
Миколаївській
системи внутрішнього контролю___________ _____областях

Регіональне
відділення Фонду
державного майна
України по
Одеській та
Миколаївській
областях

2020 рік

П квартал
2021 року

2020 рік - 9
місяців 2021
року

rV квартал
2021 року

II. ЗД ІЙ С Н Е Н Н Я ІН Ш О Ї Д Ш Л Ь Н О С Т І3 В Н У Т РІШ Н Ь О Г О АУДИТУ

Підстава для
включення заходу з
іншої діяльності з
внутрішнього аудиту
I
Завдання внутрішнього
аудиту зі СтратегІчного

№ з/п

Захід з іншої діяльності з внутрішнього аудиту

ТермІн виконання

2
1.

:
3
Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки
внутрішнього контролю у системі органів приватизації - самостійне навчання на робочому м ісці______

4
Постійно

плану

_

3.

4.
T.

™

_

_
~~9.
За зверненням
відповідальних за
_______ діяльність_______

10.

32

Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки
внутрішнього контролю у системі органів приватизації - участь працівників у семінарах, навчаннях,
За запрошенням
відеоконференціях
Приведення внутрішніх положень про структурні підрозділи внутрішнього аудиту та посадових
За настанням події,
інструкцій спеціалістів внутрішнього аудиту регіонального відділення ( уразі введення нової структури
протягом 5 днів
PB та нового штатного розпису) ____________________________________________________________
Складання, формування та затвердження стратегічного та операційного планів; внесення змін до
За встановленим
стратегічного та операційного планів (за потреби); направлення затверджених планів Фонду__________ ______ терміном______
Направлення відповідальним за діяльність особам нагадувань про необхідність впровадження
аудиторських рекомендацій; дослідження питань стану впровадження аудиторських рекомендацій під
За встановленим в
час здійснення внутрішніх аудитів; узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження
аудиторському звіті
аудиторських рекомендацій (зокрема, щодо формального підходу); внесення відповідної інформації до
терміном
матеріалів архівних справ внутрішнього аудиту та бази даних щодо моніторингу врахування
рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту_____________________________________________
Збір та аналіз інформації про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту регіонального відділення;
підготовка звітів начальнику регіонального відділення та Фонду про діяльність
підрозділу
За встановленим
внутрішнього аудиту за структурою/формою, визначеними законодавством у сфері внутрішнього
терміном
аудиту_____________________________________________________________________ __
Проведення внутрішньої оцінки якості; підготовка програми забезпечення і підвищення якості
внутрішнього аудиту; відстеження стану виконання заходів, передбачених програмою забезпечення і
підвищення якості внутрішнього аудиту підготовка інформації про стан виконання
програми
За встановленим
забезпечення І підвищення якості внутрішнього аудиту начальнику регіонального відділення,
терміном
впровадження заходів щодо удосконалення системи внутрішнього аудиту, зокрема за результатами
зовнішньої оцінки якості функцій внутрішнього аудиту, розвиток функцій внутрішнього аудиту_______
Проведення інструктажів щодо недопущення корупційних правопорушень, нерозголошення інформації
Перед початком
працівниками внутрішнього аудиту___________________________________________________________ _______ аудиту
Складання, формування, наповнення, ведення та своєчасне оновлення
бази даних об’єктів
Постійно
внутрішнього аудиту та простору внутрішнього аудиту__________________________________________
Проведення роз’яснювальної роботи з відповідальними за діяльність щодо алгоритмів впровадження
наданих за результатами проведених аудитів рекомендацій

Постійно

Ш . О Б С Я Г И РО Б О Ч О ГО ЧА С У HA ЗД ІЙ С Н ЕН Н Я В Н У ТРШ И И Х АУДИТІВ TA В И КО Н А Н Н Я ЗАХОДІВ 3 ІН Ш О Ї
Д ІЯ Л Ь Н О С Т І 3 В Н У Т РІШ Н Ь О Г О АУДИТУ
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Посада працівника
підрозділу
внутрішнього аудиту

M
з/п

2
~ ї~
1
Головний спеціаліст
__________________ Всього:

Загальна
кількість
робочих
днів на рік

Кількість
посад (за
фактом)

4 ''
1
1

3
250
250

~

Визначений
коефіцієнт
Загальний
участіу
плановий
здійсненні
обсяг робочого
внутрішніх
часу, людиноаудитів для
дні
відповідної
посади
■' 5 ' '
_______ 6
210
_______ 0j8_______
210
______________ X ______________

Плановий обсяг
робочого часу на
виконання
заходів з іншої
діяльності з
у тому числі на
внутрішнього
планові
аудиту, людиновнутрішні
_______дні
аудити
8
9 _______
_______ 42_______
126
_______ 42_______
126

Плановий обсяг робочого часу
на здійснення внутрішніх
аудитів, людино-дні

всього
7
168
168

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ПОЛТАВСЬКШ TA СУМСЬКІЙ
ОБЛАСТЯХ

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Полтавській та Сумській областях на 2021 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного
плану діяльності з внутрішнього аудиту Фонду державного майна України на 2019-2021 роки (із змінами) та Стратегічного
плану діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та
Сумській областях на 2019 - 2021 роки (із змінами), затвердженого начальником Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Полтавській та Сумській областях.
I. ЗД ІЙ С Н Е Н Н Я В Н У Т РІШ Н ІХ АУДИТІВ

Mз/п

Г~~

Об’єкт внутрішнього
аудиту/спрямування
внутрішнього аудиту
2

Підставадля
включення об'єкту
внутрішнього
аудиту
~ ..: .

3

' '

Орієнтовн ий обсяг дослідження

~ ~~~

:

4

:

Пазва структурного
підроздту/установи/підпри
ємст-ва/органЬаціц в якій
проводиться внутрішній
аудит
~'

■

5

Період, щд
охоплюється
внутрішнім
аудитом
™~^

Термін
здійснення
внутрішньо
го аудиту
...

7

Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):
1.

Підготовка об’єктів
приватизації до продажу

Завдання
внутрішнього аудиту

Оцінка
діяльність
Регіонального
відділення Фонду державного майна

Управління забезпечення
реалізації повноважень у

з моменту
початку

I квартал
2021 року

;
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зі Стратегічного
плану

2.

Регламентація діяльності
структурних підрозділів

Завдання
внутрішнього аудиту
зі Стратегічного
плану

' 3.

Організація контролю у
сфері орендних відносин

Завдання
внутрішнього аудиту
зі Стратегічного
_______ плану_____'

України по Полтавській та Сумській
областях з питань дотримання актів
законодавства
щодо
приватизації
об’єктів
державної
власності:
дотримання вимог під час формування
та затвердження переліків об’єктів, що
підлягають приватизації; прийняття
рішення
про ,
приватизацію,
опублікування інформації, дотримання
процедури проведення інвентаризації та
оцінки відповідно до законодавства,
відповідність укладених договорів з
іншими уповноваженими особами щодо
проведення аукціонів з продажу об’єктів
приватизації, відповідність залучених
суб ’єктів
господарювання
для
організації та/або проведення аукціонів,
у тому числі в електронній формі
(електронний аукціон), нормам та
вимогам,
дотримання
порядку
приватизації,
проведення
аукціону,
укладення договору купівлі-продажу,
належне звітування___________________
Оцінка
діяльність
Регіонального
відділення Фонду державного майна
України по Полтавській та Сумській
областях щодо дотримання вимог
нормативно-правових актів під час
діяльності
комісій,
створених
в
Регіональному відділенні: легітимність
створення
та
складу
комісій,
відповідність
регламентів
роботи
комісій, повноважень та функцій,
прийняття
обґрунтованих
рішень
комісій, компетентність членів комісій.
Оцінка
ефективності
діяльності
Регіонального
відділення
Фонду
державного
майна
України
по
Полтавській та Сумській областях під

Сумській області
Регіональне відділення
Фонду державного майна
України по Полтавській та
Сумській областях

діяльності
підрозділу 2020 рік

Регіональне відділення
Фонду державного майна
України по Полтавській та
Сумській областях

з моменту
початку
діяльності
підрозділу 2020 рік

Регіональневідділення
Фонду державного майна
України по Полтавській та
Сумській областях

з моменту
початку
діяльності
ПІДООЗДІЛУ -

П-ІИ
квартал
2021 року

_ _ _ _ _

квартал
2021 року
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час здійснення контролю за виконанням
умов укладених договорів оренди
державного
майна:
контроль
за
виконанням орендарями істотних умов
договорів оренди державного майна,
контроль за своєчасністю страхування
майна, проведення ремонтів, поліпшень;
оцінка якості т а . результативності
претензійно
позовної
роботи,
дотримання вимог та процедур під час
заповнення бази ШС «Етап-Оренда»,
належне звітування.
_____ _____

2020 рік

II. ЗД ІЙ С Н Е Н Н Я ІН Ш О Ї Д Ш Л Ь Н О С Т І3 В Н У Т РІШ Н Ь О Г О А УДИТУ
Підставадля
включення заходу з
Мз/п
Захід з іншої діяльності з внутрішнього аудиту
Термін виконання
іншої діяльності з
внутрішнього аудиту
______
1___________ ~2 - .
• '' •
'
■ ■ : •"" •• " : з--............. --T' ' -"' .' : •■""• • '
:
4 ■'
'
1.
Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки
Постійно
внутрішнього контролю у системі органів приватизації ~ самостійне навчання на робочому місці_______
2.
Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки
внутрішнього контролю у системі органів приватизації - участь працівників у семінарах, навчаннях,
За запрошенням
Завдання внутрішнього
відеоконференціях____________________________________________________
____________________
аудиту зі Стратегічного _ _
Приведення внутрішніх положень про структурні підрозділи внутрішнього аудиту та посадових
плану
За настанням події,
інструкцій спеціалістів внутрішнього аудиту регіонального відділення ( уразі введення нової структури
протягом 5 днів
PB та нового штатного розпису)_________________________________ ____________________________
~~А
Складання, формування та затвердження стратегічного та операційного планів; внесення змін до
За встановленим
стратегічного
та
операційного
планів
(за
потреби);
направлення
затверджених
планів
Фонду__________
______
терміном______
_
Направлення відповідальним за діяльність особам нагадувань про необхідність впровадження
аудиторських рекомендацій; дослідження питань стану впровадження аудиторських рекомендацій під
За встановленим в
час здійснення внутрішніх аудитів; узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження
аудиторському звіті
аудиторських рекомендацій (зокрема, щодо формального підходу); внесення відповідної інформації до
терміном
матеріалів архівних 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;
За встановленим
|
~~"~

ШШШ$$ЯШвШШіШШ$
■:йййШШШШШШкШЖШШШШШййШіШйШ

36

1.

8^
_

_

_

_

_

_

За зверненням
відповідальних за
діяльність_______

підготовка звітів начальнику регіонального відділення та Фонду про діяльність
підрозділу
терміном
внутрішнього аудиту за структурою/формою, визначеними законодавством у сфері внутрішнього
аудиту
Проведення внутрішньої оцінки якості; підготовка програми забезпечення і підвищення якості
внутрішнього аудиту; відстеження стану виконання заходів, передбачених програмою забезпечення і
підвищення якості внутрішнього аудиту підготовка інформації про стан виконання
програми
За встановленим
забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту начальнику регіонального відділення,
терміном
впровадження заходів щодо удосконалення системи внутрішнього аудиту, зокрема за результатами
зовнішньої оцінки якості функцій внутрішнього аудиту, розвиток функцій внутрішнього аудиту_______
Проведення інструктажів щодо недопущення корупційних правопорушень, нерозголошення інформації
Перед початком
працівниками внутрішнього аудиту___________________________________________________________ _______ аудиту_______
Складання, формування, наповнення, ведення та своєчасне оновлення
бази даних об’єктів
Постійно
внутрішнього аудиту та простору внутрішнього аудиту__________________________________________
Проведення роз’яснювальної роботи з відповідальними за діяльність щодо алгоритмів впровадження
наданих за результатами проведених аудитів рекомендацій

Постійно

III. ОБСЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ HA ЗДІЙСЙЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ TA ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ 3 ІНШОЇ
ДШЛЬНОСТІ3 ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Мз/п

Посада працівника
підрозділу
внутрішнього аудиту

Загальна
кількість
робочих
днів на рік

_____
2
J ______ Головний спеціаліст
_____________ Всього:

Кількість
посад (за
фактом)

3
250

4

X

1

1

Визначений
Плановийобсяг
Плановий обсяг робочого часу
робочогд часу на
коефіцієнт
наздійснення внутрішніх
Загальний
участіу
виконання
аудитів, людино-дні
плановий
здійсненні
заходів з іншої
обсяг робочого
діяльності з
внутрішніх
у тому числі па
часу, людиновнутрішнього
аудитів для
планові
дні
всього
аудиту, людиновідповідної
внутрішні
дні
_____ посади
аудити
; .5 '
7
~
8_______
9
6________
214
128
42
_______ 0j8_______
171
214
_____________ X
171
128
42_______
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РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАШМ ПО РІВНЕНСЬКІЙ TA
ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Рівненській та Житомирській областях на 2021 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного
плану діяльності з внутрішнього аудиту Фонду державного майна України на 2019 - 2021 роки, затвердженого в. о. Голови
Фонду 31.01.2019 p. (із змінами) та Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Рівненській та Житомирській областях на 2019-2021 роки (із змінами), затвердженого
начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях.
I. ЗД ІЙ С Н Е Н Н Я В Н У Т РІШ Н ІХ АУДИТІВ

Об’єкт внутрішнього
■№..
ауд иту/спрямутппя
з/п
внутрішнього аудиту

Підстава для
включення об’єкту
внутрішнього
аудиту

Орієнтовний обсяг дослідження

Назва структурного
підрозділу/установи/п
ідприємства/організацщ вякій
проводиться
внутрішній аудит

Hepiodi що
охоплюєтьс
я
внутрішнім
аудитом

Термін
проведення
внутрішнього
аудиту

_
;-■■ _
'"у ..__ ■
1 ~~" / ' . ' . 2 . ' '
~..:;' ".-'■'- "■" 3 ' . '' ";|
' -. ' ' - : ■' : ' 4
"'. ' ;. ■■’. .
rr^
..
7
Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків)
Оцінка діяльності Регіонального відділення
Планування та
щодо дотримання нормативно - правових
використання
актів при плануванні та використанні
Регіональне
бюджетних коштів за
бюджетних коштів за бюджетною програмою
Завдання
відділення
Фонду
з моменту
бюджетною
КПКВК 6611010 "Керівництво та управління
внутрішнього
програмою КШСВК
державного майна
початку
у сфері державного майна" при здійсненні
11 -ІП квартал
1.
аудиту зі
6611010 "Керівництво
України
по
діяльності
розрахунків за оплату праці працівників:
2021 року
Стратегічного
та управління у сфері
Рівненській та
підрозділу відповідність посадових окладів, надбавок,
плану
державного майна"
2020 рік
Житомирській
премій, правильність визначення ФОП при
областях
формуванні
бюджетної пропозиції та
складанні
кошторису,
дотримання
нормативно - правових актів при веденні
бухгалтерського
обліку
та
складанні
$

-

. і
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первинної документації, належне звітування

2.

3.

Організація контролю
у сфері орендних
відносин

Формування та
складання переліків
об'єктів малої та
великої приватизації,
що підлягають
приватизації

Завдання
внутрішнього
аудиту зі
Стратегічного
плану

Оцінка
ефективності
діяльності
Регіонального відділення під час здійснення
контролю за виконанням умов договорів
оренди державного майна:
контролю за
виконанням орендарями істотних умов
договорів
оренди
державного
майна,
контроль за своєчасністю страхування майна,
сплати орендної плати, проведення ремонтів,
поліпшень; оцінка якості та результативності
претензійно-позовної роботи, дотримання
вимог та процедур під час заповнення бази
«Етап-Оренда», належне звітування

Регіональне
відділення Фонду
державного майна
України по
Рівненській та
Житомирській
областях

з моменту
початку
діяльності
підрозділу 2020 рІк

FVf квартал 2021
року

Завдання
внутрішнього
аудиту зі
Стратегічного
плану

Оцінка діяльності Регіонального відділення
щодо дотримання нормативно-правових актів
з питань приватизації (мала приватизація):
дотримагіня вимог під час формування та
затвердження
переліків
об’єктів
що
підлягають приватизації, прийняття рішення
про приватизацію, опублікування інформації,
дотримання
процедури
проведення
інвентаризації та оцінки відповідно до
законодавства,
відповідність
укладених
договорів
з
іншими уповноваженими
особами щодо проведення аукціонів з
продажу об’єктів приватизації, відповідність
залучених суб’єктів господарювання для
організації та/'або проведення аукціонів, у
тому числі в електронній формі (електронний
аукціон), нормам та вимогам, дотримання
порядку приватизації, проведення аукціону,
укладання
договору
купівлі-продажу,
незалежне звітування

Регіональне
відділення Фонду
державного маЙна
України по
Рівненській та
Житомирській
областях

з моменту
початку
діяльності
підрозділу 2020 рік

I квартал 2021
року
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II. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 3 ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Підстава для
включення заходу з
іншої діяльності з
внутрішнього аудиту
J _________ 1

Завдання внутрішнього
аудиту зі Стратегічного
плану

М.з/п

Захід з іншої діяльності з внутрішнього аудиту

Термін виконання

2 ..:
: '
' : ".......................... , "
~.. 3 ... , .... ■ ~ .
'-. J
' ,4
1.
Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки
Постійно
внутрішнього контролю у системі органів приватизації - самостійне навчання на робочому місці_______
_
Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки
внутрішнього контролю у системі органів приватизації - участь працівників у семінарах, навчаннях,
За запрошенням
відеоконференціях _______________________________________________________________________
I
Приведення внутрішніх положень про структурні підрозділи внутрішнього аудиту та посадових
За настанням події,
інструкцій спеціалістів внутрішнього аудиту регіонального відділення ( уразі введення нової структури
протягом 5 днів
PB та нового штатного розпису)
________________________________________________________
4.
Складання, формування та затвердження стратегічного та операційного планів; внесення змін до
За встановленим
стратегічного
та
операційного
планів
(за
потреби);
направлення
затверджених
планІв
Фонду__________
______
терміном______
£—
Направлення відповідальним за діяльність особам нагадувань про необхідність впровадження
аудиторських рекомендацій; дослідження питань стану впровадження аудиторських рекомендацій під
За встановленим в
час здійснення внутрішніх аудитів; узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження
аудиторському звіті
аудиторських рекомендацій (зокрема, щодо формального підходу); внесення відповідної інформації до
терміном
матеріалів архівних 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;
підготовка звітів начальнику регіонального відділення та Фонду про діяльність
підрозділу
За встановленим
внутрішнього аудиту за структурою/формою, визначеними законодавством у сфері внутрішнього
терміном
аудиту____________________________________________________________________________
_
Проведення внутрішньої оцінки якості; підготовка програми забезпечення і підвищення якості
внутрішнього аудиту; відстеження стану виконання заходів, передбачених програмою забезпечення і
підвищення якості внутрішнього аудиту підготовка інформації про стан виконання
програми
За встановленим
забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту начальнику регіонального відділення,
терміном
впровадження заходів щодо удосконалення системи внутрішнього аудиту, зокрема за результатами
зовнішньої оцінки якості функцій внутрішнього аудиту, розвиток функцій внутрішнього аудиту_______
~
Проведення інструктажів щодо недопущення корупційних правопорушень, нерозгодошення інформації
Перед початком
працівниками
внутрішнього
аудиту___________________________________________________________
_______
аудиту_______
_
Складання, формування, наповнення, ведення та своєчасне оновлення
бази даних об’єктів
Постійно
внутрішнього аудиту та простору внутрішнього аудиту
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За зверненням
відповідальних за
_____ діяльність

10.

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

Постійно

III. О Б С Я Г И РО Б О Ч О Г О ЧА С У HA ЗД ІЙ С Н Е Н Н Я В Н У Т РІШ Н ІХ А У Д И ТІВ TA В И КО Н А Н Н Я ЗАХОДІВ 3 ІН Ш О Ї
Д ІЯ Л Ь Н О С Т І 3 В Н У Т РІШ Н Ь О Г О АУДИТУ

M
з/п

1
1

Загальна
кількість
робочих днів
на рік

Посада працівника
підроздту
внутрішнього аудиту

2
Головний спеціаліст

~ •

____________________ Всього:

з ... ~
250

__________ X __________

Кількість
посад (за
фактом)

Загальний
плановий обсяг
робочого часу,
людино-дні

4
1

5
220

1

~~

220

Визначений
коефіщєнтучасті
у здійсненні
внутрішніх
аудитів для
відповідноїпосади
6 _______
0,8
_______________X _______________

Плановий обсяг робочого часу на
здійснення внутрішніх аудитів,
людино-дні
у тому числі на
планові
всього
внутрішні
аудити
.
7- ~ ~ ________8________
132
176
176

~~

132

Плановийобсяг
робочого часу на
виконання заходів
з іншої діяльності
з внутрішнього
аудиту, людинодні
_

9
44

РЕГІОНАЛЬНЕ ВШДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ХАРКІВСЬКІЙ, ДОНЕНЬКШ TA
ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Харківській, Донецькій та Луганській областях на 2021 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання
Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Фонду державного майна України на 2019 - 2021 роки,
затвердженого в. о. Голови Фонду 31.01.2019 p. (із змінами) та Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях на 2019 2021 роки (із змінами), затвердженого начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Харківській, Донецькій та Луганській областях.
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I. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

Hami структурного
nìòpoidliy/ycmanoeiv’
M
|/ v ; У Орієнтовний обсяг дослідження
підприсмствФорганіт
j/n
ції, в якій проводиться
внутрішній аудит
_
5..................
' " з ......
......
.... 4
........
....
.......
Z IZ
Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків)
і.
Управління державним
Завдання
Оцінка
ефективності
діяльності Регіональне відділення
майном
внутрішнього
Регіонального відділення щодо управління
Фонду державного
аудиту зі
державним майном, яке не увійшло до
майна України по
Стратегічного
статутних капіталів господарських товариств Харківській, Донецькій
плану
у процесі приватизації, але залишилося у них та Луганській областях
на
балансі:
оцінка
результативності
застосованих процедур, виконання завдань та
функцій щодо організації контролю за
використанням державного майна, якість
обраних способів управління державним
майном; ефективність вжитих заходів,
спрямованих на захист майнових інтересів
держави
за
результатами
перевірок,
заповнення бази ШС «Етап -Майно»,
належне звітування_______________________
~~і7~ Організація контролю у
Завдання
Оцінка діяльності Регіонального відділення
Відділи: оренди
сфері орендних відносин
внутрішнього
Фонду державного майна України по
державного майна,
аудиту зі
Харківській,
Донецькій та Луганській
оренди цілісних
Стратегічного
областях щодо дотримання вимог та майнових комплексів
плану
процедур під час здійснення контрольних
регіонального
заходів щодо майна, яке перебуває в оренді:
відділення та
дотримання вимог та процедур щодо
Управління
супроводження чинних договорів оренди забезпечення реалізації
державного майна - контролю за виконанням
повноважень у
орендарями істотних умов договорів оренди
Луганській області
державного майна, контролю за своєчасністю
Регіонального
страхування майна, сплати орендної плати,
відділення Фонду
проведення ремонтів, поліпшень; оцінка
державного майна
Об fCKtn внутрішнього
аудиту/ спрямування
внутрішнього аудиту

Підстава для
включення об'єкту
внутрішнього
аудиту

Період, що
охоплюється
внутрішнім
аудитом
.......

6

Термін
проведення
внутрішнього
аудиту
........ .................... —

......

2019 р ік -п о
теперішній
час

I квартал
2021 року

2019 р і к - п о
теперішній
час

II квартал
2021 року
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3.

Приватизація об'єктів
державної власності та
забезпечення
надходження коштів від
приватизації державного
майна до державного
бюджету

Завдання
внутрішнього
аудиту зі
Стратегічного
плану

якості та результативності претензійнопозовної роботи, дотримання вимог та
процедур під час заповнення бази ШС «ЕтапОренда», належне звітування_______________
Оцінка діяльності Регіонального відділення
Фонду державного майна України по
Харківській, Донецькій та Луганській
областях
щодо
дотримання
актів
законодавства, планів, процедур під час
здійснення прозорої приватизації державної
власності та забезпечення надходження
коштів від приватизації державного майна;
дотримання актів законодавства під час
здійснення постприватизаційного контролю
та управління державним майном тощо______

України по
Харківській, Донецькій
та Луганській областях
Відділ приватизації та
постприватизаційного
контролю
Регіонального
відділення Фонду
державного майна
України по
Харківській, Донецькій
та Луганській областях

2019 рік - по
теперішній
час

ЇЇІ квартал
2021 року

II. ЗД ІЙ С Н Е Н Н Я ІН Ш О Ї Д Ш Л Ь Н О С Т І3 В Н У Т РІШ Н Ь О Г О АУДИТУ

Підстава для
включення заходу з
іншоїдіяльностіз
внутрішнього аудиту
________
1

№'з/п
2
1.
2.

Завдання внутрішнього
аудиту зі Стратегічного
плану

3.

~~4.
~5.

Захід з іншоїдіяльпості i внутрішнього аудиту

Термін виконання

4
■ V' '
...■ .
.... '
"" '
■ ...
2
~................
■•
' ~~"..............
Г '
Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки1
Постійно
внутрішнього контролю у системі органів приватизації - самостійне навчання на робочому місці_______
Вивчення вітчизняного та міжнародного досвІду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки
внутрішнього контролю у системі органів приватизації - участь працівників у семінарах, навчаннях,
За запрошенням
вІдеоконференціях_______________________________ __________________________________________
Приведення внутрішніх положень про структурні підрозділи внутрішнього аудиту та посадових
За настанням події,
інструкцій спеціалістів внутрішнього аудиту регіонального відділення ( уразі введення нової структури
протягом 5 днів
PB та нового штатного розпису)_____________________________________________________________
Складання, формування та затвердження стратегічного та операційного планів; внесення змін до
За встановленим
стратегічного та операційного планів (за потреби); направлення затверджених планів Фонду__________ ______ терміном
Направлення відповідальним за діяльність особам нагадувань про необхідність впровадження
За встановленим в
аудиторських рекомендацій; дослідження питань стану впровадження аудиторських рекомендацій під аудиторському звіті
час здійснення внутрішніх аудитів; узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження
терміном
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6.

^

-

_

-

За зверненням
відповідальних за
діяльність______________

10.

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
Збір та аналіз інформації про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту регіонального відділення;
підготовка звітів начальнику регіонального відділення та Фонду про діяльність
підрозділу
За встановленим
внутрішнього аудиту за структурою/формою, визначеними законодавством у сфері внутрішнього
терміном
аудиту_____________________________________________________________________ __
Проведення внутрішньої оцінки якості; підготовка програми забезпечення і підвищення якості
внутрішнього аудиту; відстеження стану виконання заходів, передбачених програмою забезпечення і
підвищення якості внутрішнього аудиту підготовка інформації про стан виконання
програми
За встановленим
забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту начальнику регіонального відділення,
терміном
впровадження заходів щодо удосконалення системи внутрішнього аудиту, зокрема за результатами
зовнішньої оцінки якості функцій внутрішнього аудиту, розвиток функцій внутрішнього аудиту_______
Проведення інструктажів щодо недопущення корупційних правопорушень, нерозголошення інформації
Перед початком
працівниками внутрішнього аудиту___________________________________________________________ _______ аудиту_______
Складання, формування, наповнення, ведення та своєчасне оновлення бази даних об’єктів
Постійно
внутрішнього аудиту та простору внутрішнього аудиту__________________________________________
Проведення роз’яснювальної роботи з відповідальними за діяльність щодо алгоритмів впровадження
наданих за результатами проведених аудитів рекомендацій

III.
О БСЯГИ РОБОЧОГО
В Н У Т Р ІШ Н Ь О Г О АУДИТУ

ЧАСУ

TA

ЗА В А Н ТА Ж ЕН ІС ТЬ

В Н У Т РІШ Н ІМ И

АУДИТАМ И,

ІН Ш О Ю

Постійно

ДШ ЛЬШ СТЮ

Завантаженість внутрішніми аудитами
M
з/п

Посада працівника
підрозділу
внутрішнього
аудиту

1
' .2
1
Завідувач сектору ^
2__ Головний спеціаліст
_________________ Всього:

Загальна
кількість
робочих
днів па
рік

'. з - ...
250
250
X

Кількість
посад (за
фактом)

4
1
1
2

Плановий
фонд
робочого
часу,
людино-дні

Визначений
коефіцієнт
завантажеп ості
внутрішніми
аудитами для
відповідної посади

' 5 .' '"
6
220
________0,6
220
________0,9
440
______________ X ______________

Загальний
плановий фонд
робочого часу на
проведення
внутрішніх
Oydumief
людино-дні
7 ' ' '- '
______ 132
______ 198
330

у тому числі на:

планові внутрішні
аудити, людино-дні
'

:

rT
99
________149
_______ 248________

Завантаженість
іншою діяльністю з
внутрішнього
аудиту, людино-днів

9
110
110

~

3

!^^^^^^ЩШШШШ\Ш;^ :''''""
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РЕГІОНАЛЬНЕ ВШ ДШ ЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ B ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, AP
КРИМ TA M. СЕВАСТОПОЛІ
Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення Фонду державного майна України в
Херсонській області, AP Крим та м. Севастополі на 2021 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання
Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Фонду державного майна України на 2019 - 2021 роки,
затвердженого в. о. Голови Фонду 31.01.2019 p. (із змінами) та Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту
Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
на 2019 - 2021 роки (із змінами), затвердженого начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України в
Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.
I. ЗД ІЙ С Н Е Н Н Я В Н У Т РІШ Н ІХ АУДИТІВ

M
з/п

1

Підстава для
включення обожте
внутрішнього
аудиту

Об’єкт внутрішнього
аудиту/спрямуеання
внутрішнього аудцту
,

2

.

~~~

'"

3' -

Назва структурного
підрозділу/установи/підприємства/органЬацй\ в
якійпроводиться
внутрішній аудит

Оріттовнийобсягдослідження

~

4

“

~" ~

5

Періоду що
охоплюєтьс
я
внутрішнім
аудитом

Термін
здійснення
внутрішнього
аудиту

_

. ' 7

'■.......

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

1.

Передача об’єктів
державної та комунальної
власності

Завдання
внутрішнього аудиту
зі Стратегічного
плану

2.

Планування та
використання бюджетних
коштів за бюджетною

Завдання
внутрішнього аудиту
зі Стратегічного

Оцінка діяльності Регіонального
відділення Фонду державного майна
України в Херсонській області, AP Крим
та м. Севастополі щодо дотримання
актів законодавства з питань передачі
державного майна до комунальної
власності
____________________
Оцінка діяльності Регіонального
відділення Фонду державного майна
України в Херсонській області, AP Крим

Регіональне відділення
Фонду державного майна в
Херсонській області, AP
Крим та м. Севастополі

Регіональне відділення
Фонду державного майна в
Херсонській області, AP

2018-2019
роки

I квартал
2021 року

2018-2019

II квартал 2021
_____ року

^ ^ ^ ^ ^ Щ Щ ІІііІ
йШ^^$?ш^
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програмою КПКВК
6611010«Керівництво та
управління у сфері
державного майна».

3.

Списання державного
майна

плану

Завдання
внутрішнього аудиту
зі Стратегічного
плану

та м. Севастополі під час дотримання
нормативно — правових актів при
плануванні та використанні бюджетних
коштів за бюджетною програмою
КПКВК 6611010 «Керівництво та
управління у сфері державного майна»
при здійсненні розрахунків за оплату
праці працівників: досадові оклади,
надбавки,
премії,
правильність
визначення ФОП при формуванні
бюджетної пропозиції та складанні
кошторису, дотримання нормативно правових
актів
при
веденні
бухгалтерського обліку та складанні
первинної
документації,
належне
звітування.________________ _________
Оцінка
діяльності
Регіонального
відділення ФДМ в Херсонській області,
AP Крим та м. Севастополі щодо
дотримання актів законодавства під час
списання.
об’єктів
державної
власності:відповідність складу комісії зі
списання майна, відповідність майна, що
підлягає
списанню,
критеріям
передбаченим
Порядок
списання
об’єктів
державної
власності,
відповідність процедури погодження
рішень щодо списання з державним
органом приватизації, результативність
здійснених заходів щодо списання
державного майна.____________________

Крим та м. Севастополі

роки

II півріччя
2018 року 2019 рік
Регіональне відділення
Фонду державного майна в
Херсонській області, AP
Крим та м. Севастополі

ПІ квартал
2021 року
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II. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДШЛЬНОСТІ 3 ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Підстава длявклгочення
M
заходу з іпшої діяльпості з
з/п
внутрішнього аудиту
_____________1____________ '2
1.

2.

3.
4.

Завдання
аудиту зі
плану

внутрішнього
Стратегічного

5.

6.

7

.

8.
9.

Захід з іншої діяльності з внутрішнього аудиту

Термін виконання

:.
'
^..
3' ' ' ■
-г"
• 4 .
Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки
ефективності системи управління, внутрішнього контролю у системі органів приватизації Постійно
самостійне навчання на робочому місці__________________________________________________
Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки
ефективності системи управління, внутрішнього контролю у системі органів приватизації За запрошенням
участь працівників у семінарах, навчаннях, відео конференціях; інструктажі, консультації______
Приведення внутрішніх положень про структурні підрозділи внутрішнього аудиту та посадових
За настанням події,
інструкцій спеціалістів внутрішнього аудиту регіонального відділення ( у разі введення нової
протягом 5 днів
структури PB та нового штатного розпису)_______________________________________________
Складання, формування та затвердження стратегічного та операційного планів; внесення змін до
За встановленим
стратегічного та операційного планів (за потреби); направлення затверджених планів Фонду
______ терміном______
Направлення відповідальним за діяльність особам нагадувань про необхідність впровадження
аудиторських рекомендацій; дослідження питань стану впровадження аудиторських
За встановленим в
рекомендацій під час здійснення внутрішніх аудитів; узагальнення та аналіз інформації щодо
аудиторському звіті
стану впровадження аудиторських рекомендацій (зокрема, щодо формального підходу);
терміном
внесення відповідної інформації до матеріалів архівних справ внутрішнього аудиту та бази
даних щодо моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту_______
Збір та аналіз інформації про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту регіонального
відділення; підготовка звітів начальнику регіонального відділення та Фонду про діяльність
За встановленим
підрозділу внутрішнього аудиту за структурою/формою, визначеними законодавством у сфері
терміном
внутрішнього аудиту_________________________________________________________________
Проведення внутрішньої оцінки якості; підготовка програми забезпечення і підвищення якості
внутрішнього аудигу; відстеження стану виконання заходів, передбачених програмою
забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту; підготовка інформації про стан
Завстановленим
виконання програми забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту начальнику
терміном
регіонального відділення, впровадження заходів щодо удосконалення системи внутрішнього
аудиту, зокрема за результатами зовнішньої оцінки якості функцій внутрішнього аудиту,
розвиток функцій внутрішнього аудиту__________________________________________________
Проведення інструктажів про ознайомлення щодо недопущення корупційних правопорушень,
Перед початком
нерозголошення інформації працівниками внутрішнього аудиту_________________ ____________ _______ аудиту_______
Складання, формування, наповнення, зведення та своєчасне оновлення бази даних об’єктів ______ Постійно______
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За зверненням
відповідальних за діяльність

10

внутрішнього аудиту та простору внутрішнього аудиту
Проведення роз’яснювальної роботи з відповідальними за діяльність щодо алгоритмів
впровадження наданих рекомендацій

Постійно

III.
О Б С Я Г И Р О Б О Ч О Г О ЧА С У H A ЗД ІЙ С Н Е Н Н Я В Н У Т РІШ Н ІХ А У Д И ТІВ TA В И К О Н А Н Н Я ЗАХОДІВ 3 ІН Ш О Ї
Д Ш Л Ь Н О С Т І3 В Н У Т Р ІШ Н Ь О Г О АУДИТУ

М зМ

~
1.

Визначений
коефіцієнт
Посада працівника
Загальна
участіу
Кількість
підрозділу
кількість
здійсненні
посад (за
внутрішнього
робочих
внутрішніх
фактом)
аудиту
днів на рік
аудитів для
відповідної
____ посади_____
■ , 2
3
" .■ 4 "
' , " 5.
~~ _______ 6
Головний спеціаліст
1
250
220
0,8
1
______ X ______
___________ Всього: _____ X _____
Загальний
плановий
обсяг
робочого
часу, людинодні

Плановий обсяг робочого часу на
здійснення внутрішніх аудитів,
людино-дні

всього
7

176
176

у тому числі на
планові внутрішні
аудити

Плановий обсяг
робочогочасуна
виконання заходів з
іншої діяльності з
внутрішнього Oydumyi
людино-дні

8

9

________ m ________

44
_________ ш _________ __________ 44__________

РЕГІОНАЛЬНЕ ВШДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО M. КИЄВУ

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення Фонду державного майна України по
м. Києву на 2021 рік складено з урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з
внутрішнього аудиту Фонду державного майна України на 2019 - 2021 роки , затвердженого в. о. Голови Фонду31.01.2019
p. (із змінами) та Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення Фонду державного майна
України по м. Києву на 2019-2021 роки (із змінами), затвердженого начальником Регіонального відділення Фонду
державного майна України по м. Києву.
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I. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

M
з/
n

Об'єкт
внутрішнього
аудиту/спрямуван
ня внутрішнього
аудиту

1

2

Підстава для
включення
об'єкту
внутрішнього
аудиту

~" .............3

Назва структурного
підрозділу/установи
/ підприємства/орган
ізацГі, в якій
проводиться
внутрішній аудит

Орієнтовний обсяг дослідження

Період, що
охоплюється
внутрішнім
аудитом

-

■

" :

'''

. 4

'

:

~~

...

.

6

Термін
проведення
внутрішньо
гоаудшпу

7

.

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

1.

2.

3.

Регламентація
діяльності
структурних
підрозділів

Законодавче
забезпечення та
взаємодія з
державними
органами

Постприватизаційн
ийконтрольза
виконанням умов

Завдання
внутрішнього
аудиту зі
Стратегічного
плану

Оцінка діяльності Регіонального відділення
щодо дотримання нормативно-правових та
розпорядчих актів під час регламентації
діяльності структурних підрозділів та визначення
їх місця в організаційній структурі Регіонального
відділення: дотримання вимог при складанні
Положень про структурні підрозділи та
Посадових інструкцій, відповідність визначення у
Положеннях
та
Посадових
інструкціях
повноважень, обов’язків, прав за напрямами
діяльності структурних підрозділів, дотримання
процедури ознайомлення.

Завдання
внутрішнього
аудиту зі
Стратегічного
плану

Регіональне
відділення Фонду
державного майна
України по
м. Києву

2019-2020 роки

I квартал
2020 року

Оцінка діяльності Регіонального відділення щодо
дотримання актів законодавства та наказів Фонду
державного майна України при взаємодії з
органами Державної виконавчої служби України:
аналіз результатів судових справ, винесених
рішень, виконання цих рішень, дотримання норм
законодавства під час взаємодії з органами
Державної виконавчої служби України.

Юридичний відділ
Регіонального
відділення Фонду
державного майна
України по м. Києву

2019-2020 роки

II квартал
2020 року

Завдання
Оцінка ефективності діяльності Регіонального
внутрішнього
відділення під час виконання завдань та функцій
аудиту зі_____ під час планування проведення перевірок

Відділ приватизації
Регіонального
відділення Фонду

2019-2020 роки

IlI квартал
2020 року
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договорів купівліпродажу

Стратегічного
плану

виконання покупцями умов договорів купівліпродажу об'єктів приватизації: дотримання
процедури їх проведення, внесення змін і
доповнень до договорів купівлі-продажу об’єктів
приватизації, дотримання вимог та процедур під
час заповнення бази ІПС "Етап- Інвестиційні
зобов’язання», належне звітування

державного майна
України по м. Києву

II. ЗД ІЙ С Н Е Н Н Я ІН Ш О Ї Д Ш Л Ь Н О С Т І3 В Н У Т Р ІШ Н Ь О Г О АУДИТУ
Підстава для включення
іншоїдіяльностіз
внутрішнього аудиту
~~

1..........

№
з /п :
2
1.

2.

3.
Завдання внутрішнього
аудиту зі Стратегічного
плану

4.

5.

6.
7.

Вид іншої діяльності з внутрішнього аудиту

Термін виконання

. ■ -. ;..
■.. .
'
■
' " ;■ '
3 ' ■• ' - ' "" Г ' -"
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Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки
ефективності системи управління, внутрішнього контролю у системі органів приватизації Постійно
самостійне навчання на робочому місці ____________________________________________________
Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки
ефективності системи управління, внутрішнього контролю у системі органів приватизації - участь
За запрошенням
працівників у семінарах, навчаннях, відео конференціях; інструктажі, консультації________________
Приведення внутрішніх положень про структурні підрозділи внутрішнього аудигу та посадових
За настанням події,
інструкцій спеціалістів внутрішнього аудиту регіонального відділення (у разі введення нової
протягом 5 днів
структури PB та нового штатного розпису)__________________________________________________
Складання, формування та затвердження стратегічного та операційного планів; внесення змін до
За встановленим
стратегічного та операційного планів (за потреби); направлення затверджених планів Фонду_______ ______терміном______
Направлення відповідальним за діяльність особам нагадувань про необхідність впровадження
аудиторських рекомендацій; дослідження питань стану впровадження аудиторських рекомендацій
За встановленим в
під час здійснення внутрішніх аудитів; узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження
аудиторському звіті
аудиторських рекомендацій (зокрема, щодо формального підходу); внесення відповідної інформації
терміном
до матеріалів архівних справ внутрішнього аудиту та бази даних щодо моніторингу врахування
рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту__________________________________________
Збір та аналіз інформації про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту регіонального відділення;
підготовка звітів начальнику регіонального відділення та Фонду про діяльність підрозділу
За встановленим
внутрішнього аудиту за структурою/формою, визначеними законодавством у сфері внутрішнього
терміном
аудиту
~ Проведення внутрішньої оцінки якості; підготовка програми забезпечення і підвищення
За встановленим

50

терміном
якостівнутрІшнього
аудиту;
відстеження
стану
виконання
заходів,
передбачених
програмоюзабезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту; підготовка інформації про
станвиконання програми забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту начальнику
регіонального відділення
Перед початком
Проведення інструктажів про ознайомлення щодо недопущення корупційних правопорушень,
______
аудиту
нерозголошення інформації працівниками внутрішнього аудиту
Складання, формування, наповнення, зведення та своєчасне оновлення бази даних об’єктів
Постійно
внутрішнього аудиту та простору внутрішнього аудиту_______________________________________
Проведення роз'яснювальної роботи з відповідальними за діяльність щодо алгоритмів впровадження
Постійно
наданих за результатами проведених аудитів рекомендацій

8.
9.
За зверненням
відповідальних за
діяльність________________
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III.
О Б С Я Г И Р О Б О Ч О Г О Ч А С У H A ЗД ІЙ С Н Е Н Н Я В Н У ТРІШ Н ІХ А У ДИ ТІВ TA В И К О Н А Н Н Я ЗАХОДІВ 3 ІН Ш О Ї
Д Ш Л Ь Н О С Т І 3 В Н У Т РІШ Н Ь О Г О АУДИТУ

M
з/п

Загальна
кількість
робочих
днів на рік

Посада працівника
підрозділу
внутрішнього аудиту

1
:
'
21.
Головний спеціаліст
__________________ Всього:

3 - ~~ :
250
_________X __________

Кількість
посад (за
фактом)

4
1
1

Загальний
плановий
обсяг
робочогочасу,
людино-дні
~~ ■■ ■ - 5
220
220
О /

В. о. директора Департаменту
внутрішнього аудиту
(посада керівника підрозділу
внутрішнього аудиту)

_____ 21 грудня 2020poKv
(дата складання Операційного тану)

CVAi
ч-->. ^
Щдпис)

Плановий обсяг
Визначений
Плановий обсяг робочого часу
робочого часу
коефіцієнт
на здійснення внутрішніх
на виконання
участіу
аудитів, людино-дні
заходівзіншої
здійсненні
діяльності з
у тому числі на
внутрішніх
планові
внутрішнього
аудитів для
всього
внутрішні
аудиту,
відповідної
____
аудити_____
людино-дні
_____ посади_____
7
~~ ............ 8___ __
9
6
22
198
149_______
0,9
X ______________
198
149_______ _______22
/
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L В. РИНДЯ
(ініціали, прізвище)

