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Г^ло^а Фонлѵ державного майна України

ЗВЕД ЕН Й Й  ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН  
ДІЯЛЬН О СТІ 3 ВН УТРІШ Н ЬО ГО  А УД И ТУ  

(13 ЗМІНАМИ) 
на 2021 рік

ФОНД ДЕРЖ АВНОГО МАЙНА УКРАЇН И
(назва державного органу/підвідомчоїустанови)

I. ВН ЕС ЕН Н Я  ЗМІН ДО ЗВЕД ЕН О ГО  ОПЕРАЦІЙНОГО П Л А Н У ДШ ЛЬНОСТІ 3 ВН УТРІШ Н ЬО ГО  А УД И ТУ  
П О В’ЯЗАН Е 3:

змінами, що відбулися у стратегічних пріоритетах діяльності Фонду державного майна України, переглядом першочергових завдань 
внутрішнього аудиту, з урахуванням результатів моніторингу ключових подій, що відбулися у Фонді державного майна України та його 
регіональних відділеннях впродовж 2021 року, думки та бачення Голови Фонду щодо пріоритетів та актуальності об’єктів внутрішнього аудиту;

забезпеченням безумовного та якісного виконання Зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Фонду державного 
майна України на 2021 рік, а також доданням цінності державним органам приватизації за результатами такої оцінки через надання пропозицій, 
консультацій та належних і об’єктивних рекомендацій.

Обґрунтування щодо внесення змін до Зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Фонду державного майна України 
на 2021 рік (із змінами), затвердженого Головою Фонду державного майна України 16.09.2021 року Сенниченком Д. B., наведено у додатку до 
цього Зведеного операційного плану.

Зведений операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Фонду державного майна України на 2021 рік (із змінами) складений з 
урахуванням завдань та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Фонду державного майна України на 
2019 - 2021 роки (із змінами).



IL ЗДІЙСНЕННЯ В Н УТРІШ Н ІХ АУДИТІВ
2

Ж»
з/п

Об’єкт 
внутрішнього 

аудиту/спрямуван 
ня внутрішнього 

аудиту

Підстава для 
включення 

об’єкта 
внутрішнього 

аудиту

Орієнтовний обсяг дослідження

Назва структурного 
пІдрозділу/устапови/під- 

приємства/органЬацІЇ, в якій 
проводиться внутрішній 

аудит

Період, що 
охоплюєтьс 

я
внутрішнім

аудитом

Термін
здійснення

внутрішнього
аудиту

1 2 ~~
з ; 4..... " T ~ ~ _ _ _ ... 5

~  6 -...  Т :
Пріоритетні об’єкти BHVTїішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):_________________________________

1

Управлінська 
діяльність суб’єктів 

господарювання

Завдання 
внутрішнього 

аудиту зі 
Стратегічного 

плану

Оцінка ефективності управлінської 
діяльності суб’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 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 «Нігинський кар’єр» 2019-2020 1 квартал 2021 p.

2

3

ДП "Науково-дослідний, 
виробничий агрокомбінат 

"Пуща-Водиця"_______
2019-2020 I квартал 2021 p.

ДП «Ніжинський комбінат 
_______хлібопродуктів»_______ 2019-2020 I квартал 2021 p.

4

5

6 

7

ДП «ЧернІгівторф»_____ 2019-2020 I квартал 2021 p,
ДП "Центр сертифікації та 

експертизи насіння і 
садивного матеріалу"

2019-2020 I квартал 2021 p.

AT "Миколаївобленерго" 2019-2020" I квартал 2021 p.
Запорізьке ДП

______«Кремнійполімер»______ 2019-2020 Í квартал 2021 p.

8 _____ ПАТ "Центренерго"_____ 2019-2020 1 квартал 2021 p,
9 ______ ДП «Рівнеторф»_______ 2019-2020 II квартал 2021 p.

10
ДП Коростишівський завод 

_______ «Реммашторф»_______ 2019-2020 II квартал 2021 p.

Г ї~ ______ AT "Турбоатом"______ 2019-2020 II квартал 2021 p,

12
ДП «Агропромислова фірма 

_________ «Леанка»_________ 2019-2020 II квартал 2021 p.

13 _____ДП «Житомирторф»_____ 2019-2020 III квартал 2021 p.
14
15

ДП «Бурштин України» 2019-2020 III квартал 2021 p.
ДП «Новопокровський КХП» 2019-2020 III квартал 2021 p.

16 Розпорядження 
майном суб’єкта 
господарювання

Завдання 
внутрішнього 

аудиту зі 
Стратегічного 

плану

Оцінка ефективності діяльності 
суб’єкту господарювання: 

стан внутрішнього контролю на 
суб’єкті, забезпечення досягнення мети 

та виконання завдань, визначених 
Статутом,

стан утримання, збереження та

ДП Львівський науково- 
дослідний і проектний 

інститут
"ЛьвівбудмНДІпроект"

2019- 
ї півріччя 

2023
III квартал 2021 p.

17
AT "Запорізький виробничий 

алюмінієвий комбінат" 2019-2020 III квартал 2021 p.



використання майна, зокрема 
переданого в оренду, управлінські 
заходи; інші питання фінансового, 

комерційного, управлінського, 
______ організаційного характеру______

18

Управлінська 
діяльність суб’єктів 

господарювання

Завдання 
внутрішнього 

аудиту зі 
Стратегічного 

плану

Оцінка ефективності управлінської 
діяльності суб’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 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 "Харківське обласне 
c ільськогосподарське 

підприємство по племіннІй 
справі у тваринництві"

2019-2020 III квартал 2021 p.

19

Державне
сільськогосподарське 

підприємство "Головний 
селекційний центр України"

2019-2020 IV квартал 2021 p.

20
ДП «Солевиварювальний 

_ Дрогобицький завод»____ 2019-2020 IV квартал 2021 p.

Державна судноплавна 
компанія "УКРТАНКЕР» 2019-2020 IV квартал 2021 p.21

ДП “Благодатне”______ 2019-2020 IV квартал 2021 p...22~'
Чорноморське головне 

морське агентство «Інфлот» 2019-2020 IV квартал 2021 p.23

24
ДП «Новояворівське державне 
гірничо-хімічне підприємство 

«Сірка»
2019-2020 IV квартал 2021 p.

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

25 Управлінська
діяльність

Доручення 
Голови Фонду 

державного 
майна України

Оцінка ефективності управлінської 
діяльності ПрАТ:

- стан внутрішнього контролю;
- забезпечення досягнення мети та

виконання завдань;
- виконання фінансових планів;

- дотримання принципів законності та 
ефективного використання коштів, 

ресурсів та інших активів;
- аналіз дебіторської/ кредиторської

заборгованості;
- інші питання фінансового, 

комерційного, управлінського,____

ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» 2018-2020 III квартал 2021 p.



4
організаційного характеру.___  .

Об’єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:______ ____
- I - 1 -_________________J_____________ =_______ ______ -_____ ________-

III. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШ ОЇ ДШ ЛЬНО СТІ 3 ВН УТРІШ Н ЬО ГО  А УД И ТУ

Підстава для 
включення заходу з 
інш ої діяльності з 

внутрішнього 
_________ аудиту

M
з/п

Захід з  інш ої діяльност і з внутрішнього аудиту
Термін

виконання

__________ 1__________ 2 .. ...~  ..... з  ■ ...  ~ 4

Завдання внутрішнього 
аудиту зі Стратегічного 

плану

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

2. Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки 
внутрішнього контролю у системі органІв приватизації -  участь працівників у семінарах, навчаннях, 
відеоконференціях__________________________________________________________________________

За
запрошенням

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

За настанням 
події, протягом 

5 днів

_
4. " Складання, формування та затвердження стратегічного та операційних планів; внесення змін до 

стратегічного та операційного планів (за потреби); оприлюднення планів та змін до них на офіційному 
web-сайті Фонду та направлення копій затверджених планів Мінфіну

встановленим 
терміном, за 
необхідністю_ _

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

За
встановленим в 
аудиторському 
звіті терміном

6. Збір, узагальнення та аналіз інформації про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту, 
підрозділів BA регіональних відділень; підготовка звітІв Голові Фонду та МінфІну про результати 
діяльності підрозділу внутрішнього аудиту за структурою/формою, визначеними законодавством у сфері 
внутрішнього аудиту ______________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ ^

За
встановленим

терміном

~~ТГ~ Проведення внутрішнього 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 
забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту Голові Фонду; впровадження заходів щодо

За~
встановленим

терміном,
постійно



5
удосконалення системи внутрішнього аудиту, зокрема за результатами зовнішньої оцінки якості функції 
внутрішнього аудиту; розвиток функції внутрішнього аудиту______________ ________________________

“ 87" Проведення інструктажів про ознайомлення щодо недопущення корупційних правопорушень, 
нерозголошення інформації працівниками внутрішнього аудиту

Перед
початком

аудиту
~7Г" Складання, формування, наповнення, введення та своєчасне оновлення бази даних об’єктів 

внутрішнього аудиту та простору внутрішнього аудиту; опрацювання звІтів щодо ведення та актуалізації 
баз даних регіональних відділень Фонду, надання роз’яснювальної роботи___________________________

Постійно

За зверненням 
відповідальних за 

діяльність______

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

IV. О БСЯГИ  РО БО ЧО ГО  ЧАСУ HA ЗДІЙСНЕННЯ В Н У Т РІШ Н ІХ  АУДИТІВ TA ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ 3 ІНШ ОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 3 ВН УТРІШ Н ЬО ГО  А УД И ТУ

№ з/п Посада працівника підрозділу 
внутрішнього аудиту

Загальна 
кількість 

робочих днів 
на рік

Кількість 
посад (за 
фактом)

Загальний
плановий

обсяг
робочого

часу,
людино-дні

Визначений 
коефіцієнт 

участі у 
здійсненні 
внутрішніх 
аудитів для 
відповідної 

посади

Плановий обсяг робочого 
часу на здійснення 

внутрішніх аудитів,
людино-днІ

Плановий
обсяг

робочого часу 
на виконання 

заходів з 
іншої

діяльності з 
внутрішнього 

аудиту,
людино-дні

всього

-

у тому числі 
на планові 
внутрішні 

аудити
—

~  ї 2 ■ 3 4 5 6 9
1 Директор Департаменту 250 1 220 0 ,5 _____ 110 83 1 1 0 _____

2
заст. Директора Департаменту ~ 

_______начальник відділу_______ 250 1
_

220 0,9
—

198
—

149 22
_

Начальник відділу ~~ 250 440 297 44
4 Заступник начальника відцІлу 250 3 6 6 0 _____ ______0Д_____ 594 446 66

5 Головний спеціаліст 250 7 1540 0,95 1463 1097 77
Всього; ___________ X ___________ 14 3080 ___________ X ~~~~ 2761 ... 2072 319 ___



РЕГІО Н А Л ЬН Е ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖ АВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ  
HO ВІННИЦЬКІЙ TA ХМ ЕЛЬН И Ц ЬКІЙ  О БЛА СТЯХ

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 
Хмельницькій областях (із змінами) 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 Вінницькій та 
Хмельницькій областях на 2019 -  2021 роки (із змінами), затвердженого керівником Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях.

6

I. ЗДІЙСНЕННЯ ВН УТРІШ Н ІХ АУДИТІВ

з/п
Об’єкт внутрішнього 

аудиту

Підстава для 
включення 

об’єкту 
внутрішнього 

аудиту

Орієнтовний обсяг дослідження

Назва структурного 
підроздІлу/установи/підп 
pшмства/оргапha ції, в 

якій проводиться 
внутрішній аудит

Період, що 
охоплюється 
внутрішнім 

аудитом

Термін
здійснення

внутрішнього
аудиту

1 2 3 ~~~ 4~ ... 5 ______ 6_____ 1
Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):_______________________________

1 Управління державним 
майном

Завдання 
внутрішнього 

аудиту зі 
Стратегічного 

плану

Оцінка діяльності Управління 
забезпечення реалізації повноважень 
у Хмельницькій області 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: 
відповідність 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 
ІПС»ЕТ АП -  Майно», належне 
з в і т у в а н н я . _____________

Управління забезпечення 
реалізації повноважень у 

Хмельницькій області 
Регіонального відділення 
Фонду державного майна 
України по Вінницькій та 
Хмельницькій областях

II півріччя 2019 
-  2020 роки

ГІІ квартал 
2021 року
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2 Управління
персоналом

Завдання 
внутрішнього 

аудиту зі 
Стратегічного 

плану

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 
програм підвищення рівня 
професійної компетентності 
державних службовців, забезпечення 
підвищення кваліфікації, 
В ІД П О В ІД Н ІС Т Ь  до порядку припинення 
державної служби, належне 
звІтування._____________________

Регіональне відділення 
Фонду державного майна 
України no Вінницькій та 
Хмельницькій областях

Ії пІвріччя 
2019” 2020 роки

II -  III квартал 
2021 року

3

Управлінська 
діяльність суб’єктів 

господарювання

(участь у внутрішніх 
аудитах апарату 

Фонду)

Завдання 
внутрішнього 

аудиту зі 
Стратегічного 
плану Фонду

Оцінка ефективності 
управлінської діяльності суб’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 та 
ефективного використання коштІв, 
ресурсів та інших активів; стан 
утримання, збереження та 
використання майна, зокрема 
переданого в оренду, управлінські 
заходи;

аналіз дебіторської / 
кредиторської заборгованості;_______

Відповідно до наказу 
Фонду державного майна 

України

2019-2020

роки

III -  IV 
квартал 2021 

року
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володіння та користування 

землею;
інші питання фінансового, 

комерційного, управлінського, 
організаційного характеру.

Об’єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:________________ ____________ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- - - -__________________ -___________ ________ - -_______

Об’єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:________________________
__2 ___________ =___________ _________ -_________ __________________ :__________________ _____________-_____________ ________ - _______ -_______

II. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШ ОЇ ДІЯЛЬН О СТІ 3 ВН УТРІШ Н ЬО ГО  АУДИ ТУ

Підстава для включення 
заходу з іншої діяльності з 

_______внутрішнього аудиту_______

M
з/п

Захід з іншої діяльності з внутрішнього аудиту Термін
виконання

__________________ 1______________ 2 ~~~ ...~ ... . з  ..................  ~ ................  ...~ 4

Завдання внутрішнього аудиту 
зІ Стратегічного плану

I.
Вивчення вітчизняного та міжнародного досвІду з проведення внутрішнього аудиту 

щодо оцінки внутрішнього контролю у системі органів приватизації -  самостійне 
навчання на робочому мІсці______________________________________________________

Постійно

2.
Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту 

щодо оцінки внутрішнього контролю у системі органів приватизації ” участь працівників 
у семінарах, навчаннях, відео конференціях________________________________________

За запрошенням

Т “ Приведення внутрішніх положень про структурні підрозділи внутрішнього аудиту 
та посадових інструкцій спеціалістів внутрішнього аудиту регіонального відділення ( 
уразі введення нової структури PB та нового штатного розпису)_______________________

За настанням 
події, протягом 5 

______днів______
~4. Складання, формування та затвердження стратегічного та операційного планів; 

внесення змін до стратегічного та операційного планів (за потреби); направлення 
затверджених планів Фонду________________________________________ _____________

За встановленим 
терміном

5.
Направлення відповідальним за діяльність особам нагадувань про необхідність 

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

За встановленим 
в аудиторському 

звітІ терміном

6.
Збір та аналіз Інформації про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту 

регіонального відділення; підготовка звітів начальнику регіонального відділення та 
Фонду про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту за структурою/формою, 
визначеними законодавством у сфері внутрішнього аудиту______ ___ __________ _

За встановленим 
терміном
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7.
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 забезпечення і підвищення якості 
внутрішнього аудиту начальнику регіонального відділення, впровадження заходів щодо 
удосконалення системи внутрішнього аудиту, зокрема за результатами зовнішньої оцінки 
якості функцій внутрішнього аудиту, розвиток функцій внутрішнього аудиту____________

За встановленим 
терміном

Т “ Проведення інструктажів щодо недопущення корупційних правопорушень, 
нерозголошення інформації працівниками внутрішнього аудиту_______________________

Перед початком 
_____аудиту_____

T T Складання, формування, наповнення, зведення та своєчасне оновлення бази даних 
щодо простору внутрішнього аудиту______________________________________________ Постійно

За зверненням відповідальних за 
діяльність

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

IIL О БСЯГИ  РО БО ЧО ГО  ЧА СУ HA ЗДІЙСНЕННЯ ВН У Т РІШ Н ІХ  АУДИ ТІВ TA ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ 3 ІНШ ОЇ 
ДШ ЛЬН О СТІ 3 ВН УТРІШ Н ЬО ГО  АУД И ТУ

Мз/п
Посада працівника 

підрозділу
внутрішнього аудиту

Загальна 
кількість 
робочих 

днів на рік

Кількість 
посад (за 
фактом)

Загальний 
плановий 

обсяг робочого 
часу, людино- 

дні

Визначений 
коефіцієнт 

участіу 
здійсненні 

внутрішніх 
аудитів для 
відповідної 

посади

Плановий обсяг робочого часу 
на здійснення внутрішніх 

аудитів, людино-дні

Плановий обсяг 
робочого часу на 

виконання 
заходів з іншої 

діяльності з  
внутрішнього 

аудиту, людино- 
дні

всього

у тому числі на 
планові 

внутрішні 
аудити

ї 2 ...~ 3 ~ ~.. 4 5 "_______ 6_________ ~~~ 7 8 ________ 9_________
1 Головний спеціаліст 250 1 211 0,9_________ 190 143 21

Всього:________________ __________ X _________ ______J ______ 211 0,9_________ 190 143_______ 21__________

РЕГІО Н А Л ЬН Е ВТЛЛЇЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖ АВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ  
ПО ДН ІП РО П ЕТРО ВСЬКІЙ, ЗАПОРІЗЬКІЙ TA КІРОВОГРАДСЬКІЙ О БЛА СТЯХ

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 керівником Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
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L ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

з/п

Об’єкт 
внутрішнього 

аудиту 
/спрямування 
внутрішнього 

_____ аудиту_____

Підстава для 
включення 

об’єкта 
внутрішнь ого 

аудиту

Орієнтовний обсяг дослідження

— ..... -..~~ ~ ~

Назва структурного 
підрозділу/установи /  
підпр иємства/оргапіз 

аиії, в якій 
проводиться 

внутрішній аудит

ПерІод, що 
охоплюється 
внутрішнім 

аудитом
_

Термін
здійснення
внутрішн

ього
аудиту

1 2 3 ____________ 5_______ ...~~7
Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків): __________

1. Управління
персоналом

Завдання 
внутрішнього 

аудиту зі 
Стратегічного 

плану

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

Регіональне відділення 
Фонду державного 
майна України по 

Дніпропетровській, 
Запорізькій та 

Кіровоградській 
областях

2019-2020
роки

I квартал 
2021 року

2.
Документальне 
забезпечення та 

контроль

Завдання 
внутрішнього 

аудиту зі 
Стратегічного 

плану

Оцінка діяльності Регіонального відділення 
щодо дотримання нормативно-правових актів з питань 
організації документообігу: дотримання інструкцій та 
порядків щодо обробки, реєстрації, обліку 
кореспонденції, оцінка процедур та заходів контролю 
за документообігом, належна організація 
взаємозв’язків з громадськістю____________________

Регіональне відділення 
Фонду державного 
майна України по 

Дніпропетровській, 
Запорізькій та 

Кіровоградській 
______ областях______

2019-2020
роки

II-III 
квартал 

2021 року

3.

Приватизація
об’єктів

державної
власності

Завдання 
внутрішнього 

аудиту зі 
Стратегічного 

плану

Оцінка діяльності Регіонального відділення 
щодо дотримання актів 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, 
опублікування інформації, 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, проведення аукціону, укладення договору 
купівлі-продажу, належне звітування __

Регіональне відділення 
Фонду державного 
майна України по 

Дніпропетровській, 
Запорізькій та 

Кіровоградській 
областях

2019-2020
роки

III-IV 
квартал 

2021 року



п
IL ЗДІЙСНЕННЯ ІНШ ОЇ ДІЯЛЬН ОСТІ 3 ВН УТРІШ Н ЬО ГО  АУДИ ТУ

Підстава для включення 
заходу з іншої дІяльності 
з внутрішнього аудиту

Ms
з/п ЗахІд з іншої діяльності з внутрішнього аудиту Термін

виконання

______________ 1_________ н г ~ ...~  ' 3 " ~~4

L
Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо 

оцінки внутрішнього контролю у системі органІв приватизації — самостійне навчання на робочому 
місці____________________________________________________________________________________

Постійно

2.
Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо 

оцінки внутрішнього контролю у системі органів приватизації ~ участь працівників у семінарах, 
навчаннях, відеоконференціях

За
запрошенням

Т ~ ~ Приведення внутрішніх положень про структурні підрозділи внутрішнього аудиту та посадових 
інструкцій спеціалістів внутрішнього аудиту регіонального відділення (уразі введення нової 
структури PB та нового штатного розпису)____________________________________________________

За настанням 
події, протягом 

_____5 днів_____
~4І Складання, формування та затвердження стратегічного та операційного планів; внесення змін до 

стратегічного та операційного планів (за потреби); направлення затверджених планів Фонду

За
встановленим

терміном

Завдання внутрішнього 
аудиту зі Стратегічного 

плану

5.
Направлення відповідальним за діяльність особам нагадувань про необхідність впровадження 

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

За
встановленим в 
аудиторському 
звітІ терміном

6.
Збір та аналіз інформації про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту регіонального 

відділення; підготовка звітів начальнику регіонального відділення та Фонду про діяльність підрозділу 
внутрішнього аудиту за структурою/формою, визначеними законодавством у сфері внутрішнього 
аудиту___________  _____________________________ ■____________________________________

За
встановленим

терміном

7.
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 
забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту начальнику регіонального відділення, 
впровадження заходів щодо удосконалення системи внутрішнього аудиту, зокрема за результатами 
зовнішньої оцінки якості функцій внутрішнього аудиту, розвиток функцій внутрішнього аудиту______

За
встановленим

терміном

х ~ Проведення інструктажів щодо недопущення корупцІйних правопорушень, нерозголошення 
інформації працівниками внутрішнього аудиту

Перед
початком

аудиту

9.
Складання, формування, наповнення, ведення та своєчасне оновлення бази даних об’єктів 

внутрішнього аудиту та простору внутрішнього аудиту Постійно
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За зверненням 

відповідальних за
10. " Проведення роз’яснювальної роботи з відповідальними за діяльність щодо алгоритмів Постійно

діяльність _____ впровадження наданих за результатами проведених аудитІв рекомендацій

III. О БСЯГИ  РОБОЧОГО Ч А С У HA ЗДІЙСНЕННЯ ВН УТРІШ Н ІХ А УД И ТІВ TA ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ 3 ІНШ ОЇ 
Д ІЯЛЬН О СТІ 3 ВН УТРІШ Н ЬО ГО  А УД И ТУ

з/п
Посада працівника 

підрозділу
внутрішнього аудиту

Загальна 
кількість 
робочих 
днів на рік

Кількість 
посад (за 
фактом)

Загальний 
плановий 

обсяг робочого 
часу, людино- 

дні

Визначений 
коефіцієнт 

участіу 
здійсненні 

внутрішніх 
аудитів для 
відповідної 

_____ посади

Плановий обсяг робочого часу 
на здійснення внутрішніх 

аудитів, людино-дні

Плановий обсяг 
робочого часу на 

виконання 
заходів з  іншої 

діяльності з 
внутрішнього 

аудиту, людино- 
_______ дн[_______

всього

у тому числі на 
плановІ 

внутрішні 
аудити

1 2........... ~ ~  з .....~ 4 .............5 ~ __________ 6 7 8 __________ 9
1 Головний спеціаліст ___ 250 1 211 0Д_________ ___ 190 143_______ 21 ..

_____ Всього:_____________ _____ X_____ .T _ _  211 X__________ 190 143_______ 21_________

РЕГІО Н А Л ЬН Е ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖ АВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ  
HO ІВАНО -Ф РАНКІВСЬКІЙ, Ч ЕРН ІВЕЦ ЬК ІЙ  TA ТЕРН О П ІЛ ЬСЬКІЙ  О БЛА СТЯХ

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях (із змінами) 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 керівником Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

I. ЗДІЙСНЕННЯ ВН У Т РІШ Н ІХ  АУДИ ТІВ

з/п
Об’єкт внутрішнього 
ауднту/спрямування 
внутрішнього аудиту

Підстава для 
включення об’єкту 

внутрішнього 
аудиту

Орієнтовний обсяг дослідження

Назва
структурного 

підрозділу/уста 
нови/підпр иємс 
тва/організацй\ 

в якій
проводиться 
внутрішній 

_____ аудит

Період, що 
охоплюєтьс 

я
внутрішнім

аудитом

Термін
здШсиен

ня
внутріш

нього
аудиту

\
-

3
......— ~~ 4 ..- - ...-  —

5 6 7



13
Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):________________

1 Управління 
державним майном

Завдання 
внутрішнього 

аудиту зі 
Стратегічного 

плану

Оцінка діяльності Регіонального відділення щодо 
ефективності та результативності системи 
внутрішнього контролю під час управління 
державним майном, яке в процесі приватизації не 
увійшло до статутних капіталів господарських 
товариств, але перебуває на їх балансі: відповідність 
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 ІПС «ЕТАП-Майно», належне звітування.

Регіональне 
відділення 

Фонду 
державного 

майна України 
по Івано- 

Франківській, 
Чернівецькій та 
Тернопільській 

областях

IV квартал 
2018 року 
та 2019- 

2020 роки

MI
квартали

2021
року

...2 Документальне 
забезпечення та 

контроль. Архівна 
діяльність

Завдання 
внутрішнього 

аудиту зі 
Стратегічного 

плану

Оцінка діяльності Регіонального відділення щодо 
дотримання актів законодавства при веденні та 
організації роботи щодо зберігання архівних 
документів: організація роботи архіву регіонального 
відділення; забезпечення збереженості, обліку і 
користування документами, переданими на архівне 
зберігання у регіональному відділенні; дотримання 
процедури здійснення експертизи цінності 
документів, що знаходяться на зберіганні; оцінка 
заходів контролю щ одо наявності, стану і руху 
архівних документ

Регіональне 
відділення 

Фонду 
державного 

майна України 
по Івано- 

Франківській, 
Чернівецькій та 
Тернопільській 

областях

2017-2020

роки

II
квартал

2021
року

3
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

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, прийнятгя рішення про 
приватизацію, опублікування інформації, 
дотримання процедури проведення інвентаризації та

Управління 
забезпечення 

реалізації 
повноважень у 
Тернопільській 

області 
Регіональне 
відділення 

Фонду 
державного

2018-2020

роки

MI
квартали

2021
року
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від приватизації 

державного майна до 
державного бюджету.

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.

майна України 
по Івано- 

Франківській, 
Чернівецькій та 
Тернопільській 

областях

4
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

Управління 
забезпечення 

реалізації 
повноважень у 
Тернопільській 

області

Регіонального 
відділення 

Фонду 
державного 

майна України 
по Івано- 

Франківській, 
Чернівецькій та 
Тернопільській 

областях

II півріччя 
2018 року та 

2019-2020 
роки

II
квартал

2021
року
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порушено провадження у справі про банкрутство 
тощо

5

Управлінська 
діяльність суб’єктів 

господарювання 
(участь у внутрішніх 

аудитах апарату 
Фонду, за потребою)

Завдання 
внутрішнього 

аудиту зі 
Стратегічного 
плану Фонду

Оцінка ефективності управлінської діяльності 
суб’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 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._________

Відповідно до 
наказу Фонду 
державного 

майна України

2019-2020
роки IH -IV 

квартал 
2021 
року

Об’єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням: ___  _______ ________________________ _
„ - ________________ - ___________________ _________ - ______ ______ - -

Об’єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:_____________________
__________ -__________ _________ -________ ______________________ Л_______________________ ________ -_______ _______- -

IL ЗДІЙСНЕННЯ ІНШ ОЇ ДІЯЛЬН О СТІ 3 ВН УТРІШ Н ЬО ГО  А УДИ ТУ

Підстава для включення заходу з іншої 
діяльності з внутрішнього аудиту

№
з/п Захід з іншої діяльності з внутрішнього аудиту Термін виконання

__________________1__________________ 2 3 . ~~~ ~  ....~ 4

Завдання внутрішнього аудиту зі 
Стратегічного плану

1. 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

Постійно

2. Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього 
аудиту щодо оцінки ефективності системи управління внутрішнього контролю у 
системі органів приватизації -  участь працівників у семінарах, навчаннях, відео 
конференціях______________________________________________ __________ _____

За запрошенням

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

За настанням подІЇ, 
протягом 5 днІв

____
Складання, формування та затвердження стратегічного та операційного планІв; 
внесення змін до стратегічного та операційного планів (за потреби); направлення 
затверджених планів Фонду

За встановленим 
терміном
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~5. Направлення відповідальним за діяльність особам нагадувань про необхідність 

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

За встановленим в 
аудиторському 
звіті терміном

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

За встановленим 
терміном

^ _ _ ^
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 забезпечення І підвищення 
якості внутрішнього аудиту начальнику регіонального відділення_______________

За встановленим 
терміном

в 7 ~ Проведення інструктажів про ознайомлення щодо недопущення корупцІйних 
правопорушень, нерозголошення інформації працівниками внутрішнього аудиту

Перед початком 
аудиту

~~~9. Складання, формування, наповнення, зведення та своєчасне оновлення бази даних 
щодо простору внутрішнього аудиту Постійно

За зверненням відповідальних за 
______________діяльність______________

10. ~ Проведення роз'яснювальної роботи з відповідальними за діяльність щодо 
алгоритмів впровадження наданих реком ендацій_________________________ Постійно

IIL  О БСЯГИ  РО БОЧО ГО  Ч А СУ HA ЗДІЙСНЕННЯ ВН УТРІШ Н ІХ А УДИ ТІВ TA ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ 3 ІНШ ОЇ 
ДШ ЛЬН О СТІ 3 ВН УТРІШ Н ЬО ГО  А УД И ТУ

M
з/п

Посада працівника 
підрозділу

внутрішнього аудиту

Загальна 
кількість 
робочих 

днів на рік

Кількість 
посад (за 
фактом)

Загальний 
плановий 

обсяг робочого 
часу, людино- 

дні

Визначений 
коефіцієнт 

участІу 
здійсненні 

внутрішніх 
аудитів для 
відповідної 

_____ посади_____

Плановий обсяг робочого часу на 
здійснення внутрішніх аудитів,

___ людино-дні_________

Плановий обсяг 
робочого часу на 

виконання 
заходів з іншої 

діяльності з 
внутрішнього 

аудиту, людино- 
_______ дн[_______

всього

-

у тому числі на 
планові 

внутрішні 
аудити

T 2 3 4 — 5 ~~~ 6 8 9
1. Завідувач сектору 250 ___“ 1 ___ 220 _____ _______ 0,8 176 ____132__________ ' 44
2__ Головний спеціаліст 250 _____j__"'___ 220 " _______M _______ _____198 1 4 8 ____ ^  22
3 Головний спеціаліст — — ~ — _______ —_______ —_____ ___ —
__________ Всього: X 2 ~ ^40~~ X________ 374___ ” 280 ~~~^~ 66



РЕГІО Н А Л ЬН Е ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖ АВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ  
ПО КИ ЇВСЬКІЙ , ЧЕРКА СЬКІЙ  TA Ч ЕРН ІГІВС ЬК ІЙ  О БЛАСТЯХ

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях (із змінами) 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 керівником Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

L ЗДІЙСНЕННЯ ВН УТРІШ Н ІХ АУДИТІВ

M
з/п

Об’єкт внутрішнього 
ауд иту/спрямування 

внутрішнього аудиту

Підстава для 
включення об’єкта 

внутрішнього 
аудиту

Орієнтовний обсяг дослідження

Назва структурного 
підрозділу/установи/п 
ідприємства/органІза 

ції, в якій 
проводиться 

внутрішній аудит

Період, що 
охоплюється 
внутрішнім 

аудитом

Термін
здійснення

внутрішнього
аудиту

~ Т ~ 2 3 ~ ~ ~~~~~~ .. 4 .... 1 5 6 .... 7
Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):____________________________________
1 Управлінська діяльність 

суб’єктів господарювання 
(участь у внутрішніх 

аудитах апарату Фонду, 
за потребою)

Завдання
внутрішнього аудиту 

зі Стратегічного 
плану Фонду

Оцінка ефективності управлінської 
діяльності суб’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 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,

Відповідно до наказу 
Фонду державного 

майна України

2019-2020
роки

III “IV квартал 
2021 року
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організаційного характеру,

Об’єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням: ______________________ ______  ______
- - - ________-________  ______ _ ______- - ___„

Об’єкти внутрішнього аѵдиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році: _____
- ____________ -____________ __________ -__________ _________________ :_________________ ____________-___________ ___ ___j_______ ________- _____ __

IL  ЗДІЙСНЕННЯ ІНШ ОЇ Д ІЯЛЬН О СТІ 3 ВН УТРІШ Н ЬО ГО  А УД И ТУ

Підстава для 
включення заходу з 
іншої діяльності з 

внутрішнього 
______ аудиту______

JVh
з/п

Захід з Іншої діяльності з внутрішнього аудиту Термін
виконання

1_________ ~2~~ 3 ~ .. 4

Завдання
внутрішнього аудиту 

зі Стратегічного 
плану

L
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___________________________________________________________________

Постійно

2.
Вивчення вітчизняного та міжнародного досвІду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки 
ефективності системи управління, внутрішнього контролю у системі органів приватизації - участь 
працівників у семінарах, навчаннях, відео конференціях; інструктажі, консультації_____________________

За
запрошенням

3,
Приведення внутрішніх положень про структурні підрозділи внутрішнього аудиту та посадових інструкцій 
спеціалістів внутрішнього аудиту регіонального відділення ( у разі введення нової структури PB та нового 
штатного розпису)_________________________________________________________________________ _____

За настанням 
події, протягом 

_____5 днів

4,
Складання, формування та затвердження стратегічного та операційного планів; внесення змін до 
стратегічного та операційного планІв (за потреби); направлення затверджених планів Фонду

За
встановленим

терміном

5,

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

За
встановленим в 
аудиторському 
звіті терміном

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

За
встановленим

терміном

7,

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 
забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту начальнику регіонального відділення, 
впровадження заходів щодо удосконалення системи внутрішнього аудиту, зокрема за результатами

За
встановленим

терміном
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зовнішньої оцінки якості функцій внутрішнього аудиту, розвиток функцій внутрішнього аудиту__________

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

Перед
початком

аудиту

9. Складання, формування, наповнення, зведення та своєчасне оновлення бази даних щодо простору 
внутрішнього аудиту________________________________________________________ _________________ Постійно

За зверненням 
відповідальних за 

_____ діяльність_____
10 Проведення роз’яснювальної роботи з відповідальними за діяльність щодо алгоритмів впровадження 

наданих рекомендацій
Постійно

IIL О БСЯГИ  РОБОЧОГО Ч А С У HA ЗДІЙСНЕННЯ ВН УТРІШ Н ІХ А УД И ТІВ TA ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ 3 ІНШ ОЇ 
ДІЯЛЬН ОСТІ 3 ВН УТРІШ Н ЬО ГО  А УД И ТУ

№
з/п

Посада працівника 
підрозділу 

внутрішнього 
аудиту

Загальна 
кількість 
робочих 

днів на рік

Кількість 
посад (за 
фактом)

Загальний 
плановий 

обсяг 
робочого 

часу, людино- 
___  дні_____

Визначений 
коефіцієнт участі 

у здійсненні 
внутрішніх 
аудитів для 

відповідної посади

Плановий обсяг робочого часу на 
здійснення внутрішніх аудитів,

_______людино-дні ___

Плановий обсяг 
робочого часу на 

виконання заходів 
з іншої діяльності 

з внутрішнього 
аудиту, людино-дні

всього
у тому числі на 

планові внутрішні 
аудити______

1 ..............  2 ~~~ 3 ~ 4 5 ________ 6________ ...~~7 _________ 8_________ ________ 9
Г Головний спеціаліст 250 1 220 0Д________ 198 ________ M9________ ________ 22________

Всього:_________ _____ X_____ 1 __ ___ 220 _______ X________ 198 ___  149________ . 2 2 ...~

РЕГІО Н А Л Ь Н Е ВІДДІЛЕННЯ Ф ОН ДУД ЕРЖ АВН О ГО  МАЙНА УКРАЇНИ  
ПО Л ЬВІВСЬК ІЙ . ЗАКАРПАТСЬКІЙ TA ВО ЛИ Н СЬКІЙ  О БЛА СТЯХ

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, 
Закарпатській та Волинській областях (із зміною) 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 керівником Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.

I. ЗДІЙСНЕННЯ В Н УТРІШ Н ІХ АУД И ТІВ

Об’єкт Підстава для Назва Період, що Термін

з/п
внутрішнього

аудиту/спрямування включення об’єкту 
внутрішнього 

аудиту

Орієнтовний обсяг дослідження
структурного

підрозділу/устано
охоплюєтьс

я
здійснен

ня
внутрішнього ви/підприємства/ внутрішнім внутріш

аудиту організації\ вякій аудитом нього
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проводиться 
внутрішній 

______аудит_____

аудиту

-  >~
1 2 3 ____ _ 4 "__________ 5 _ _ ___ __ _ 6

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

1.
Підготовка об’єктів 

приватизації до 
продажу

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 та/або проведення аукціонів, у тому 
числі в електронній формі (електронний аукціон) 
нормам та вимогам; належне звітування

Регіональне 
відділення Фонду 
державного майна 

України по 
Львівській, 

Закарпатській та 
Волинській 

областях

2018-2020
роки

I квартал 
2021 
року

2.

Планування та 
використання 

бюджетних коштів за 
бюджетними 

програмами КПКВК 
6611010

«Керівництво та 
управління у сфері 
державного майна».

Завдання 
внутрішнього 

аудиту зі 
Стратегічного 

плану

Оцінка діяльності Регіонального відділення щодо 
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: 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 
первинноїдокументації; належне звітування._______

Регіональне 
відділення Фонду 
державного майна 

України по 
Львівській, 

Закарпатській та 
Волинській 

областях

2018-2020
роки

II
квартал

2021
року
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3.

Документальне 
забезпечення та 

контроль, архівна 
діяльність

Завдання 
внутрішнього 

аудиту 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

Управління 
забезпечення 

реалізації 
повноважень у 

Волинській 
області 

Регіонального 
відділення Фонду 
державного майна 

України по 
Львівській, 

Закарпатській та 
Волинській 

областях

2018-2020
роки

I квартал 
2021 
року

4. Управління 
державним майном

Завдання 
внутрішнього 

аудиту зі 
Стратегічного 

плану

Оцінка діяльності Регіонального віддІлення щодо 
дотримання дотримання нормативно-правових актів 
з питань управління державним майном, яке не 
увійшло до статутних капіталів господарських 
товариств у процесі приватизації, але залишилося у 
них на 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, оцінка дотримання вимог забезпечення 
звітності щодо реалізації Положення про управління 
державним майном, забезпечення своєчасного 
звітування, дотримання вимог та процедур під час 
заповнення бази ІПС «Етап -Майно», належне 
звІтування._______________ __________________ __

Управління 
забезпечення 

реалізації 
повноважень у 

Волинській 
області 

Регіонального 
відділення Фонду 
державного майна 

України по 
Львівській, 

Закарпатській та 
Волинській 

областях

2019-2020
роки

H
квартал

2021
року

5.
Управління 

державним майном, 
Претензійно-позовна 

робота

Завдання 
внутрішнього 

аудиту зІ 
Стратегічного 

плану

___________ _________

Оцінка діяльності Регіонального відділення щодо 
дотримання нормативно-правових актів з питань 
управління державним майном, яке не увійшло до 
статутних капіталів господарських товариств у 
процесі приватизації, але залишилося у них на 
балансІ та претензІйно-позовної роботи: оцінка 
дотримання вимог та процедур, завдань та функцій 
щодо організації контролю за використанням 
державного майна, відповідність обраних способів

Управління 
забезпечення 

реалізації 
повноважень у 
Закарпатській 

області 
Регіонального 

відділення Фонду 
державного майна

2017-2019
роки

I квартал 
2021 
року

_________ :
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управління державним майном; вжиття заходів, 
спрямованих на захист майнових інтересів держави 
за результатами перевірок, якість та 
результативність претензійно-позовної роботи; 
оцінка дотримання вимог забезпечення звітності 
щодо реалізації Положення про управління 
державним майном, забезпечення своєчасного 
звітування, дотримання вимог та процедур під час 
заповнення бази ІПС «Етап -Майно», належне 
звітування.____________________________________

України по 
Львівській, 

Закарпатській та 
Волинській 

областях

6.

Здійснення 
незалежної оцінки 

об’єктів, що 
підлягають 

приватизації, оренді, 
конкурси

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 

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 
Закарпатській 

області 
Регіонального 

відділення ФДМУ 
по Львівській, 

Закарпатській та 
Волинській обл.

2017-1 
півріччя 

2019року

II
квартал

2021
року

7.

Управлінська 
діяльність суб’єктів 

господарювання 
(участь у внутрішніх 

аудитах апарату 
Фонду, за потребою)

Завдання 
внутрішнього 

аудиту зі 
Стратегічного 
плану Фонду

Оцінка ефективності управлінської діяльності 
суб’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 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.

Відповідно до 
наказу Фонду 

державного майна 
України

2019-2020
роки

III-IV
квартал
2021
року

Об’єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням: ______ _____________________^ _ _  _____
- - ^^______^__________ - - -

Об’єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:
- - _ - __________________ ___ - - ____ _____ __ J 2
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II. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 3 ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Підстава для включення заходу з іншої 
діяльності з внутрішнього аудиту

" M
з/п

Захід з іншої діяльності з внутрішнього аудиту Термін
виконання

_______________________________________ 1____________________________________ _ | ~ 2
з  ....

_______ 4________________

Завдання внутрішнього 
аудиту зі Стратегічного плану

I. 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

Постійно

Y Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту 
щодо оцінки ефективності системи управління внутрішнього контролю у системі 
органів приватизації- участь працівників у семінарах, навчаннях, відео конференціях

За запрошенням

O
3 . Приведення внутрішніх положень про структурні підрозділи внутрішнього аудиту та 

посадових інструкцій спеціалістів внутрішнього аудиту регіонального відділення (у разі 
введення нової структури PB та нового штатного розпису )

За настанням 
події, протягом 

5 днів
4. Складання, формування та затвердження стратегічного та операційного планів; 

внесення змін до стратегічного та операційного планІв (за потреби); направлення 
затверджених планів Фонду

За встановленим 
терміном

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

За встановленим 
в аудиторському 
звіті терміном

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

За встановленим 
терміном

тГ~ Впровадження заходів щодо удосконалення системи внутрішнього аудиту, зокрема, за 
результатами зовнішньої оцінки якості функцій внутрішнього аудиту, розвиток функцій 
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 забезпечення і підвищення якостІ 
внутрішнього аудиту начальнику регіонального відділення

За встановленим 
терміном
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Проведення інструктажів про ознайомлення щодо недопущення корупцІйних 
правопорушень, нерозголошення Інформації працівниками внутрішнього аудиту

Перед початком 
аудиту

~~9Г" Складання, формування, наповнення, зведення та своєчасне оновлення бази даних щодо 
простору внутрішнього аудиту Постійно

За зверненням 
відповідальних за діяльність

~їоГ Проведення роз'яснювальної роботи з відповідальними за діяльність щодо алгоритмів 
впровадження наданих за результатами здійснених аудитів рекомендацій Постійно

III. О БСЯГИ  РО БОЧО ГО  Ч А СУ HA ЗДІЙСНЕННЯ В Н УТРІШ Н ІХ А УДИ ТІВ TA ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ 3 ІНШ ОЇ 
Д ІЯЛЬН О СТІ 3  ВН УТРІШ Н ЬО ГО  АУД И ТУ

M
з/п

Посада працівника 
підрозділу

внутрішнього аудиту

Загальна 
кількість 
робочих 

днів на рік

Кількість 
посад (за 
фактом)

Загальний 
плановий 

обсяг робочого 
часу, людино- 

дні

Визначений 
коефіцієнт 

участІу 
здійсненні 

внутрішніх 
аудитів для 
відповідної 

_____ посади_____

Плановий обсяг робочого часу на 
здійснення внутрішніх аудитів,

людино-дні___
Плановийобсяг 

робочого часу na 
виконання заходів 
з Іншоїдіяльності 

з внутрішнього 
аудиту, людино-дні

всього

у тому числі на 
планові 

внутрішні 
аудити

T ............2 ~~ .3 4 5 6 7 8 ~ 9
і. Завідувач сектору_____ 250 _____ J______ 220 _______ O1S_______ 176 _______Ш _______ 44
2 Головний спеціаліст 250 ______1_____ 220 0,9 198 _______ Ш _______ 22
3 Головний спеціаліст 250 ______1 220 0,9 198 _______ M8_______ 22

____ ______ Всього: _____ X_____ 3_____ 660 ________ X________ 572 __ _______ 428 ________ 88________

РЕГІО Н А Л ЬН Е ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖ АВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ  
ПО ОДЕСЬКІЙ TA М И КОЛАЇВСЬКІЙ  О БЛА СТЯХ

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та 
Миколаївській областях (із змінами) 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 керівником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській та 
Миколаївській областях.



25
I. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

M
з/п

Об’єкт внутрішнього 
аудиту

Підстава для 
включення об’єкту 

внутрішнього 
аудиту

Орієнтовний обсяг 
дослідження

Назва структурного 
підрозділу /установи /  

підприємства/органЬації, « 
якій проводиться
внутрішній аудит

—

Період, що 
охоплюється 
внутрішнім 

аудитом

Термін 
здійснення 

внутрішньо 
го аудиту

1 2 3 4 ~~ 6 7
Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків): ___  ________ _____
1 Управлінська діяльність 

суб’єктів господарювання 
(участь у внутрішніх 

аудитах апарату Фонду)

Завдання
внутрішнього аудиту 

зі Стратегічного 
плану Фонду

Оцінка ефективності 
управлінської діяльності 
суб’єкту господарювання; 
стан внутрішнього контролю на 
суб’єкті;
забезпечення досягнення мети 
та виконання завдань, 
визначен их Статутом; 
здійснення основної діяльності, 
ефективність заходів; 
виконання фінансових планів; 
дотримання принцип і в 
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.

вІдповІдно до наказу Фонду 
державного майна України

2019-2020
роки

III -IV
квартал 

2021 року

Об’єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням: ______ _ ___
- - - ______________ •_______________TL ...........  -______________ - „

Об’єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено нроведення иланових внутрішніх аудитів у попередньому році;
- _______ -  __________ - __________ ____“ __ J ______  - - _____ - _____
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О. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 3 ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Підстава для включення іншої 
діяльності з внутрішнього аудиту

M
з/п Вид іншої діяльності з внутрішнього аудиту ТерлФі виконання

~~~ .. 1  .. ~ 2 ... 3 "
——  :

Завдання внутрішнього 
аудиту зі Стратегічного плану

1. Вивчення вітчизняного та міжнародного досвІду з проведення внутрішнього 
аудиту щодо оцінки ефективності системи управління, внутрішнього контролю у 
системі органів приватизації - самостійне навчання на робочому місті___________

Постійно

..~і7~ Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього 
аудиту щодо оцінки ефективності системи управління, внутрішнього контролю у 
системі органів приватизації - участь працівників у семінарах, навчаннях, відео 
конференціях, інструктажі, консультації____________________________________

За запрошенням

~ Т ~ Приведення внутрішніх положень про структурні підрозділи внутрішнього аудиту 
та посадових Інструкцій спеціалістів внутрішнього аудиту регіонального 
відділення (у разі введення нової структури PB та нового штатного розпису)______

За настанням 
події, протягом 5 

____днів_________
~ 4 _ Складання, формування та затвердження стратегічного та операційного планів, 

внесення змін до стратегічного та операційного планів (за потреби); направлення 
затверджених планів Фонду______________ ____________________________ ___

За встановленим 
терміном

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

За встановленим в 
аудиторському 
звіті терміном

П Г “ Збір та аналіз інформації про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту 
регіонального відділення, підготовка звітів начальнику регіонального відділення 
та Фонду про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту за структурою/формою, 
визначеними законодавством у сфері внутрішнього аудиту ________

За встановленим 
терміном

і. 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 забезпечення і підвищення 
якості внутрішнього аудиту начальнику регіонального вІдділення, впровадження 
заходів щодо удосконалення системи внутрішнього аудиту, зокрема за 
результатами зовнішньої оцінки якості функцій внутрішнього аудиту, розвиток 
функцій внутрішнього аудиту___________ ________________________________

За встановленим 
терміном
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~sT " Проведення інструктажів про ознайомлення щодо недопущення корупційних 

правопорушень, нерозголошення інформаціїпрацівниками внутрішнього аудиту
Перед початком 

аудиту___
~~9Г~ Складання, формування, наповнення, зведення та своєчасне оновлення бази даних 

щодо простору внутрішнього аудиту_______________________________________ Постійно

За зверненням відповідальних за 
діяльність

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

III. О БСЯГИ  РОБОЧОГО ЧА СУ HA ЗДІЙСНЕННЯ ВН УТРІШ Н ІХ АУДИТІВ TA ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ 3 ІНШ ОЇ 
Д ІЯ ЛЬН О СТІ 3 ВН УТРІШ Н ЬО ГО  А УД И ТУ

M
з/п

Посада працівника 
підрозділу

внутрішнього аудиту

Загальна 
кількість 
робочих 

днів на рІк

Кількість 
посад (за 
фактом)

Загальний 
плановий 

обсяг робочого 
часу, людино- 

дні

Визначений 
коефіцієнт 

участіу 
здійсненні 

внутрішніх 
аудитів для 
відповідної 

_____ посади_____

Плановий обсяг робочого часу 
на здійснення внутрішніх 

___аудитів, людино-дні

Плановий обсяг 
робочого часу на 

виконання 
заходів з іншої 

діяльності з 
внутрішнього 

аудиту, людино- 
_______ дт_______

всього

у тому числІ на 
планові 

внутрішні 
аудити

~ Т ~ ............. 2 ... 3 4 . 5 ________6________ 7 8 ~~~ ________9________
1 Головний спеціаліст 250 1 220 L J ____'o $ _______ 198 ___ ______ 148 __ і 22

_________Всього: __  X_____ 1 220 ____ ________ X________ 198 148 22 .'

РЕГІО Н А Л ЬН Е ВШ ДІЛЕНН Я Ф ОНЛУ ДЕРЖ АВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ  
ПО П О ЛТАВСЬКІЙ  TA СУМ СЬКІЙ  О БЛА СТЯХ

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та 
Сумській областях (із змінами) 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 керівником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях.

I. ЗДІЙСНЕННЯ ВН УТРІШ Н ІХ А УДИ ТІВ

JVk
з/п

ОбiCKm внутрішнього 
аудиту

Підстава для 
включення об’єкту 

внутрішнього аудиту
Орієнтовний обсяг дослідження

Назва структурного 
підрозділу/установи/ 

підприємства/оргапЬа 
ції, в якій проводиться 

внутрішній аудит

Період, що 
охоплюється 
внутрішнім 

аудитом

Термін 
здійснення 

внутрішньо 
го аудиту

1 2 ... 3________ “ 4~~ ' ~"~~ "5 6 7 .
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Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):

1 Підготовка об’єктів 
приватизації до продажу

Завдання внутрішнього 
аудиту зі Стратегічного 

плану

Оцінка діяльність Регіонального 
відділення Фонду державного 
майна 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 куплІ- 
продажу, належне звітування______

Управління
забезпечення реалізації 

повноважень у Сумській 
області Регіональне 
відділення Фонду 
державного майна 

України по Полтавській 
та Сумській областях

— ---------_____
з моменту
початку 

діяльності 
підрозділу по 
кінець 2020 

року

I квартал 
2021 року

~ 2 ~ Регламентація 
діяльності структурних 

підрозділів

Завдання внутрішнього 
аудиту зі Стратегічного 

плану

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

Регіональне відділення 
Фонду державного 
майна України по 

Полтавській та 
Сумській областях

з моменту 
початку 

діяльності 
підрозділу по 
кінець 2020 

року

_____ ___ _ ...

йдп
квартал 

2021 року



29—......... ......  ......— “ функцій, прийняття обґрунтованих 
рІшень комІсій, компетентність 
членів комісій.__________  _____

3 Управлінська діяльність 
суб’єктів 

господарювання 
(участь у внутрішніх 

аудитах апарату Фонду)

Завдання внутрішнього 
аудиту зі Стратегічного 

плану Фонду

Оцінка ефективності управлінської 
діяльності суб’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 
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.________

відповідно до наказу 
Фонду державного 
майна України

2019-2020
роки

_______________

Ш-ІѴ 
квартал 

2021 року

її. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШ ОЇ ДІЯЛЬН ОСТІ 3 ВН УТРІШ Н ЬО ГО  А УД И ТУ

Підстава для включення заходу з 
іншоїдіяльності з внутрішнього 

____________ аудит у_____________________

Жз
з/п Захід з Іншоїдіяльності з внутрішнього аудиту Термін

виконання

_______________ 1________________ 1 ___________ ~~2 " ~  "~ ~~ 3 ~ 4~~

Завдання внутрішнього аудиту зі 
Стратегічного плану

1. 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 __ _____ _________

Постійно

~ Ї Г Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту 
щодо оцінки ефективності системи управління, внутрішнього контролю у системі 
органів приватизації - участь працівників у семінарах, навчаннях, відео 
конференціях; Інструктажі, консультації_________________ ____________________

За запрошенням



30
*>Э» Приведення внутрішніх положень про структурні підрозділи внутрішнього аудиту 

та посадових інструкцій спеціалістів внутрішнього аудиту регіонального відділення 
(у разі введення нової структури PB та нового штатного розпису)_________________

За настанням 
події, протягом 5 

___  днів _____
~ ~ т г Складання, формування та затвердження стратегічного та операційного планів; 

внесення змін до стратегічного та операційного планів (за потреби); направлення 
затверджених планів Фонду_____________________ __________________ _______

За встановленим 
терміном

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

За встановленим 
в аудиторському 

звіті терміном

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

За встановленим 
терміном

~~7Г~ 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 забезпечення і підвищення 
якості внутрішнього аудиту начальнику регіонального відділення, впровадження 
заходів щодо удосконалення системи внутрішнього аудиту, зокрема за результатами 
зовнішньої оцінки якості функцій внутрішнього аудиту, розвиток функцій 
внутрішнього аудиту______________________ ________________________________

За встановленим 
терміном

”Т ~ Проведення інструктажів про ознайомлення щодо недопущення корупційних 
правопорушень, нерозголошення інформації працівниками внутрішнього аудиту

Перед початком 
аудиту___

~~97~ Складання, формування, наповнення, зведення та своєчасне оновлення бази даних 
щодо простору внутрішнього аудиту_________________________________________

Постійно

За зверненням відповідальних за 
_____________ діяльність

їо " Проведення роз’яснювальної роботи з відповідальними за діяльність щодо 
алгоритмів впровадження наданих рекомендацій_______________________________

Постійно

IIL О БСЯ ГИ  РОБОЧОГО Ч А СУ HA ЗДІЙСНЕННЯ ВН УТРІШ Н ІХ АУДИТІВ TA ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ 3 ІНШ ОЇ 
Д ІЯЛЬН О СТІ 3 ВН УТРІШ Н ЬО ГО  А УД И ТУ

M
з/п

Посада працівника Загальна Кількість Загальний Визначений Плановий обсяг робочого часу Плановий обсяг
підрозділу кількість посад (за плановий коефіцієнт на здійснення внутрішніх робочого часу на

внутрішнього аудиту робочих фактом) обсяг робочого участіу аудитів, людино-дні виконання



днів на рік часу, людино- 
дні

здійсненні 
внутрішніх 
аудитів для 
відповідної 

посади_____

всього

у тому числі на
планові

внутрішні
аудити

заходів з Іншої 
діяльності з 

внутрішнього 
аудиту, людино- 

_____ дні_______
1 __________ 2__________ ~~  3 ~~ 4 5 ________ 6________ 1

—

________9________
1 Головний спеціаліст 250 ___ 1 ~ 220 _______ O2̂ _______ 198 148 22

__________________ Всього: _____ X  __ 1 [__ ~~ 220_____ ________ X  _____ 198 ______ 148______ _______ 22_______

РЕГІО Н А Л ЬН Е ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖ АВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ  
ПО РІВН ЕН СЬК ІЙ  TA Ж ИТОМ ИРСЬКІЙ О БЛА СТЯХ

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 
Житомирській областях (із змінами) 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 керівником Регіонального відділення Фонду державного майна України 
по Рівненській та Житомирській областях.

L ЗДІЙСНЕННЯ ВН УТРІШ Н ІХ АУДИ ТІВ

№
з/п

Об’єкт
внутрішнього

аудиту/спрямування
внутрішнього

аудиту

Підстава для 
включення 

об’єкту 
внутрішнього 

аудиту

Орієнтовний обсяг дослідження

Назва структурного 
n ідрозділу/установи/ 
підпр иємства/орга 

нізації, в якій 
проводиться 

внутрішній аудит

Періоду що 
охоплюється 
внутрішнім 

аудитом
_ _

ТермІн
проведення

внутрішнього
аудиту

1
_ 3 ...~~ ’ 4 ~~ 5 2

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

1.

Шанування та 
використання 

бюджетних коштів за 
бюджетною 

програмою КПКВК 
6611010 

"Керівництво та 
управління у сфері 
державного майна"

Завдання 
внутрішнього 

аудиту зі 
Стратегічного 

плану

Оцінка діяльності Регіонального 
відділення щодо 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: 
відповідність посадових окладів, надбавок, 
премій, правильність визначення ФОП при 
формуванні бюджетної пропозиції та 
складанні кошторису, дотримання нормативно

Регіональне 
відділення Фонду 
державного майна 

України по 
Рівненській та 
Житомирській 

областях

з моменту 
початку 

діяльності 
підрозділу - 

2020 рІк

II -Пї квартал 
2021 року
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- правових актів при веденні бухгалтерського 
обліку та складанні первинної документації, 
належне звітування______________________ ___

2.

Управлінська 
діяльність суб’єктів 

господарювання

(участь у внутрішніх 
аудитах апарату 

Фонду)

Завдання 
внутрішнього 

аудиту зі 
Стратегічного 
плану Фонду

Оцінка ефективності управлінської діяльності 
суб’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 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._______ _ _ _ ____________________

відповідно до наказу 
Фонду державного 

майна України

2019-2020

роки

JIi -IV квартал 
2021 року

3.

Формування та 
складання переліків 

об'єктів малої та 
великої приватизації, 

що підлягають 
приватизації

Завдання 
внутрішнього 

аудиту зі 
Стратегічного 

плану

Оцінка діяльності Регіонального 
відділення 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, укладання 
договору купівл í-продажу, незалежне

Регіональне 
відділення Фонду 
державного майна 

України по 
Рівненській та 
Житомирській 

областях

з моменту 
початку 

діяльності 
підрозділу “ 

2020 рік

I квартал 2021 
року



звітування

IL ЗДІЙСНЕННЯ ІНШ ОЇ Д ІЯЛЬН О СТІ 3 ВН УТРІШ Н ЬО ГО  АУДИТУ

Підстава для 
включення заходу з 
іншої діяльності з 

внутрішнього аудиту

Ns
з/п

Захід з іншої діяльності з внутрішнього аудиту Термін
виконання

______1________________ ~ ~ 2 ~
.. -  ...- —  —

4

Завдання
внутрішнього аудиту зі 
Стратегічного плану

L Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки 
внутрішнього контролю у системі органів приватизації -  самостійне навчання на робочому мІсці_______ Постійно

T Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки 
внутрішнього контролю у системі органІв приватизації -  участь працівників у семінарах, навчаннях, 
відеоконференціях_________________________________________________________________________

За запрошенням

т ~ ™ Приведення внутрішніх положень про структурні підрозділи внутрішнього аудиту та посадових 
інструкцій спеціалістів внутрішнього аудиту регіонального відділення ( уразі введення нової структури 
PB та нового штатного розпису)__________________________________________ ___________________

За настанням 
події, протягом 5 

______ днів______
T Складання, формування та затвердження стратегічного та операційного планів; внесення змін до 

стратегічного та операційного планІв (за потреби); направлення затверджених планів Фонду___________
За встановленим 

терміном
T Направлення відповідальним за діяльність особам нагадувань про необхідність впровадження 

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

За встановленим 
в аудиторському 

звіті терміном

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

За встановленим 
терміном

~Т7~~ ГІроведення 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 
забезпечення ї підвищення якості внутрішнього аудиту начальнику регіонального відділення, 
впровадження заходів щодо удосконалення системи внутрішнього аудиту, зокрема за результатами 
зовнішньої оцІнки якості функцій внутрішнього аудиту, розвиток функцій внутрішнього аудиту _

За встановленим 
терміном

T Проведення інструктажів щодо недопущення корупційних правопорушень, нерозголошення 
інформації працівниками внутрішнього ауди ту_______ _____________ ______ _______________

Перед початком 
аудиту
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9.
Складання, формування, наповнення, ведення та своєчасне оновлення бази даних об’єктів 

внутрішнього аудиту та простору внутрішнього аудиту Постійно

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 БС ЯГИ  РОБОЧОГО ЧАСУ HA ЗДІЙСНЕННЯ ВН УТРІШ Н ІХ АУДИТІВ TA ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ 3 ІНШ ОЇ 
Д ІЯЛ ЬН О СТІ 3 ВН УТРІШ Н ЬО ГО  АУДИТУ

Мз/п
Посада працівника 

підрозділу
внутрішнього аудиту

Загальна 
кількість 

робочих днів 
на рік

Кількість 
посад (за 
фактом)

Загальний 
плановий 

обсяг робочого 
часу, людино~ 

дні

Визначений 
коефіцієнт 

участіу 
здійсненні 

внутрішніх 
аудитів для 
відповідної 

_____ посади_____

Плановий обсяг робочого часу 
на здійснення внутрішніх 

аудитів, людиио-дн І

Плановий обсяг 
робочого часу на 

виконання 
заходів з іншої 

діяльності з 
внутрішнього 

аудиту, людино- 
дні

всього

у тому числі 
на планові 
внутрішні 

аудити

1 2 3 4.~ 5 _____ 6__________ 7 8 ~ ~ _____9_________
1 Головний спеціаліст 250 1 220 __  0,8________ 176 132 44________

______Всього:________________ __  X______ ______\____ 220 ___ X__________ 176 132 44________

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖ АВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
ПО ХА РК ІВСЬК ІЙ  ОБЛАСТІ

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області 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), затвердженого Головою Фонду державного майна України Сенниченком Д.В. та Стратегічного 
плану діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області на 2021 -  2023 роки, 
затвердженого керівником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області.

L ЗДІЙСНЕННЯ ВН УТРІШ Н ІХ АУДИТІВ

M
з/п

Об’єкт внутрішнього 
аудиту/ спрямування 
внутрішнього аудиту

Підстава для 
включення 

об’єкту 
внутрішнього 

__ аудиту __

Орієнтовний обсяг дослідження

Назва структурного 
підрозділу/установи/ 

підприсмства/організа 
ції, в якій проводиться 

внутрішній аудит

Пер'юдь що 
охоплюється 
внутрішнім 

аудитом

Термін 
проведення 

виутрішньог 
о аудиту

~ т ~ ri 3________ ~~ .. - 5__________ ~_ 6 ~ 7j - ~
Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків)
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1 Управлінська діяльність 

суб’єктів
господарювання (участь 

у внутрішніх аудитах 
апарату Фонду)

Завдання 
внутрішнього 

аудиту зі 
Стратегічного 
плану Фонду

Оцінки ефективності управлінської 
діяльності суб’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 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.

відповідно до наказу 
Фонду державного 

майна України

2019-2020
роки

III -IV
квартал 2021 

року

Об’єкти внутрішнього аудиту» включені за дорученням/зверненням: ___________
— — — _______  — ___________ I _______ —_______ _____ —_____ —

Об’єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:___________
— __________ — ____ ________ —________ ________________—________________ __________= _________ _____ —_____ _____ —_____ I

IL ЗДІЙСНЕННЯ ІНШ ОЇ ДШ ЛЬН О СТІ 3 ВН УТРІШ Н ЬО ГО  АУДИТУ

Підстава для включення іншої 
діяльності з внутрішнього аудиту

Ks
з/п Вид Іншої діяльності з внутрішнього аудиту Термін

виконання

1 ~~т~~ ~ ~ ........  з  " ~  ............... ~  ~ 4
Завдання внутрішнього 

аудиту зі Стратегічного плану
1. Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту 

щодо оцінки ефективності системи управління, внутрішнього контролю у системі 
органів приватизації - самостійне навчання на робочому місті __________

Постійно

2. Вивчення вітчизняного та міжнародного досвІду з проведення внутрішнього аудиту 
щодо оцінки ефективності системи управління, внутрішнього контролю у системі 
органів приватизації - участь працівників у семінарах, навчаннях, відео 
конференціях, інструктажі, консультації _______________

За запрошенням

3. Приведення внутрішніх положень про структурні підрозділи внутрішнього аудиту та 
посадових Інструкцій спеціалістів внутрішнього аудиту регіонального відділення (у

За настанням 
події, протягом 5
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разі введення нової структури PB та нового штатного розпису) днів

4. Складання, формування та затвердження стратегічного та операційного планів, 
внесення змін до стратегічного та операційного планів (за потреби); направлення 
затверджених планів Фонду_________________________________________________

За встановленим 
терміном

~ ~ 5 ~ Направлення відповідальним за діяльність особам нагадувань про необхідність 
впровадження аудиторських рекомендацій; дослідження питань стану впровадження 
аудиторських рекомендацій під час здійснення внутрішніх аудитів; узагальнення та 
аналіз інформації щодо стану впровадження аудиторських рекомендацій (зокрема, 
щодо формального підходу); внесення відповідної інформації до матеріалів архівних 
справ внутрішнього аудиту та бази даних щодо моніторингу врахування 
рекомендацій за результатами внутрішнього а у д и т у ___________ _______________

За встановленим 
в аудиторському 

звіті терміном

~ б 7 н ЗбІр та аналіз інформації про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту 
регіонального відділення, підготовка звітів начальнику регіонального відділення та 
Фонду про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту за структурою/формою, 
визначеними законодавством у сфері внутрішнього аудиту_______________________

За встановленим 
терміном

~ ~ г~ 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 забезпечення і підвищення 
якості внутрішнього аудиту начальнику Регіонального відділення, впровадження 
заходів щодо удосконалення системи внутрішнього аудиту, зокрема за результатами 
зовнішньої оцінки якості функцій внутрішнього аудиту, розвиток функцій 
внутрішнього аудиту_____________________________________________________

За встановленим 
терміном

~ І 7 Проведення інструктажів про ознайомлення щодо недопущення корупційних 
правопорушень, нерозголошення інформації працівниками внутрішнього аудиту

Перед початком 
_____ аудиту_____

9 7 Складання, формування, наповнення, зведення та своєчасне оновлення бази даних 
щодо простору внутрішнього аудиту__________________________________________ Постійно

За зверненням відповідальних за 
діяльність

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

__________________

IIL  О БСЯГИ  РОБОЧОГО ЧАСУ TA ЗАВАНТАЖЕНІСТЬ ВН УТРІШ Н ІМ И  АУДИТАМИ, ІНШ ОЮ  ДІЯЛЬН ІСТЮ  3 
ВН УТРІШ Н ЬО ГО  АУДИТУ

Загальна 
кількість 
робочих 
днів на 

рік

Плановий
фонд

робочого
часу,

людто-дні

Завантаженість внутрішніми аудитами

Жз
Посада працівника 

підрозділу Кількість 
посад (за 
фактом)

Визначений
коефіцієнт

Загальний 
плановий фонд у тому числі на: Завантаженість 

Іншою діяльністю з
з/п внутрішнього

аудиту
завантаженості 

внутрішніми 
__ аудитами для

робочого часу па 
проведення 
внутрішніх

планові внутрішні 
аудити, людино-дні

внутрішнього 
аудиту, людино-днів
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відповідної посади аудитів,

людипо-дпі
1 ___________ 2____________ 3 __ 4 5

-  6
~  ______1_ ______ ________ 8 _ _ _ _ _ _ _________ 9_______~ ~

1 Завідувач сектору 250 ~ 1 __ 211 __________ 0̂ 9__________ ~_____ 198 ~ _____ _________ 148___________ _________~ 22 "
2 Головний спеціаліст - - - - - . ~

______________________Всього: ______X "  j Ti і ___________ X f98 148 ~~~___________ 22

РЕГІО Н А Л ЬН Е ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖ АВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ  
B ХЕРСО Н С ЬК ІЙ  ОБЛАСТЬ AP КРИМ  TA М .СЕВАСТО ПО ЛІ

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Регіонального відділення Фонду державного майна України в Херсонській області, 
AP Крим та м. Севастополі (із змінами) 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 керівником Регіонального відділення Фонду державного 
майна України в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

I. ЗДІЙСНЕННЯ В Н УТРІШ Н ІХ АУДИТІВ

Ѣ
з/п

OdtCKm внутрішнього 
аудиту/спрямування 

внутрішнього аудиту

Підстава для 
включення об^єкта 

внутрішнього аудиту
Орієнтовний обсяг дослідження

Назва структурного 
тдрозділу/установи/під 
-приємства/органЬації\ 

в якій проводиться 
внутрішній аудит

Періоді
що

охоплюєт
ься

внутрішні
м

аудитом

Термін 
здійснення 

внутрішньо 
го аудиту

T 2 3 4 • "
~ ............... -

6
_

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

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 _____________ ______

Регіональне відділення 
Фонду державного 

майна в Херсонській 
області, AP Крим та 

м. Севастополі

2018-2019
роки

I квартал 
2021 року

2.

Планування та 
використання 

бюджетних коштів за 
бюджетною

Завдання
внутрішнього аудиту 

зі Стратегічного плану

Оцінка діяльності Регіонального 
відділення Фонду державного майна 
України в Херсонській області, AP Крим 
та м. Севастополі під час дотримання

Регіональне відділення 
Фонду державного 

майна в Херсонській 
області, AP Крим та

2018-2019 
___ роки

II квартал 
2021 року
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програмою КПКВК 

6611010 « Керівництво 
та управління у сфері 
державного майна».

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: посадові 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._____________________ ____

м. Севастополі

3.

Управлінська 
діяльність суб’єктІв 

господарювання 
(участь у внутрішніх 

аудитах апарату 
Фонду)

Завдання
внутрішнього аудиту 

зі Стратегічного плану 
Фонду

Оцінка ефективності управлінської 
діяльності суб’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 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.

відповідно до наказу 
Фонду державного 

майна України

2019-2020
роки

IIl -IV
квартал 

2021 року

Об’єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:_____  _________ ___
- - = - _____ - “

Об’єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:
- -________ _ - ___________ -_______________ _ ___  -___________ _____ - _____ __ - ___
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II. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШ ОЇ Д ІЯЛЬН О СТІ 3 ВН УТРІШ Н ЬО ГО  АУДИТУ

Підстава для включення 
заходу з іншої діяльності з 

внутрішнього аудиту

M
з/п ЗахІд з іншої діяльності з внутрішнього аудиту Термін 

виконання 
--  ....

г  ~~~~ ..2 .... ~ "з ~~ "

Завдання внутрішнього 
аудиту зІ Стратегічного 

плану

L
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______ ____________________________________________

Постійно

2.
Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки 
ефективності системи управління, внутрішнього контролю у системі органів приватизації - участь 
працівників у семінарах, навчаннях, відео конференціях; інструктажі, консультації______________

За запрошенням

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

За настанням 
події, протягом 5 

______ днів______

4.
Складання, формування та затвердження стратегічного та операційного планів; внесення змін до 
стратегічного та операційного планів (за потреби); направлення затверджених планів Фонду

За встановленим 
терміном

5.

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

За встановленим 
в аудиторському 

звіті терміном

6.

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

За встановленим 
терміном

7.

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 забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту начальнику регіонального 
відділення, впровадження заходів щодо удосконалення системи внутрішнього аудиту, зокрема за 
результатами зовнішньої оцінки якості функцій внутрішнього аудиту, розвиток функцій 
внутрішнього аудиту_____  _____________________________ ____________

За встановленим 
терміном

8. Проведення інструктажів про ознайомлення щодо недопущення корупційних правопорушень, 
нерозголошення інформації працівниками внутрішнього аудиту____________________________ ___

Перед початком 
____ аудиту

~ 9 Г Складання, формування, наповнення, зведення та своєчасне оновлення бази даних щодо простору Постійно
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внутрішнього а у д и т у _____ _________________________________________________________

За зверненням
відповідальних за діяльність 10 Проведення роз’яснювальної роботи з відповідальними за діяльність щодо алгоритмів 

впровадження наданих рекомендацій___________________________ ________ _________________ Постійно

IIL О БСЯГИ  РО БОЧО ГО  ЧАСУ HA ЗДІЙСНЕННЯ ВН УТРІШ Н ІХ АУДИ ТІВ TA ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ 3 ІНШ ОЇ 
ДІЯЛЬН ОСТІ 3 ВН УТРІШ Н ЬО ГО  АУДИТУ

M
з/п

Посада працівника 
підрозділу

внутрішнього аудиту

Загальна 
кількість 
робочих 

днів на рік

Кількість 
посад (за 
фактом)

Загальний 
плановий 

обсяг робочого 
часу, людино- 

дні

Визначений 
коефіцієнт 

участіу 
здійсненні 

внутрішніх 
аудитів для 
відповідної 

посади_____

Плановий обсяг робочого часу 
на здійснення внутрішніх 

аудитів, людино-дні

Плановий обсяг 
робочого часу на 

виконання 
заходів з іншої 

діяльності з 
внутрішнього 

аудиту, людино- 
______ дн[_______

всього

у тому числі на 
планові 

внутрішні 
____ аудити____

~\ 2 ~~~~~~^ ~~~~~~J —

________ 6________ 7 _______ 8_______ ________9________
П Головний спеціаліст 250 1 220 ___ ____K8_______ ____ 176 132 44

____ ______________Всього: _____ X_____ 1 ____  220 ________ X________ ‘____ 176 132 _______ 44_______

РЕГІО Н А Л ЬН Е ВІТЯТЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖ АВНОГО МАЙНА УКРА ЇН И  ПО M. КИ ЄВУ

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 Фонду 31.01.2019 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 керівником 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву.

L ЗДІЙСНЕННЯ В Н У Т РІШ Н ІХ  АУДИ ТІВ

M
з/п

OdfCKm
внутрішнього

аудиту/спрямува
ння

внутрішнього
аудиту

Підстава для 
включення 

o6f€Kmy 
внутрішнього 

аудиту

Орієнтовний обсяг дослідження

Назва
структурного 

підр оз ділу/установ 
и/підприємства/ор 

ганїзацй, в якій 
проводиться 

внутрішній аудит

Період, що 
охоплюється 
внутрішнім 

аудитом

_ _ _ _ _ _ _

Термін 
проведення 

внутрішньог 
о аудиту

1
_

~ ^ ~  3 _ _ ^ _  4 ..........  ~~ 5 7..
Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків): ________ _

1 Регламентація
Д ІЯ Л Ь Н О С Т І

Завдання
внутрішнього

Оцінка діяльності Регіонального відділення 
щодо дотримання нормативно-правових та

Регіональне 
відділення Фонду_ 2019-2020 роки I квартал 

2021 року
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структурних
підрозділів

аудиту зі 
Стратегічного 

плану

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.______________________________

державного майна 
України по м. 

Києву

2

Постприватизаці 
йний контроль за 

виконанням 
умов договорів 
купівлі-продажу

Завдання 
внутрішнього 

аудиту зі 
Стратегічного 

плану

Оцінка ефективності діяльності Регіонального 
відділення під час виконання завдань та функцій 
під час планування проведення перевірок 
виконання покупцями умов договорів купІвлі- 
продажу 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

Відділ
приватизації 

Регіонального 
відділення Фонду 
державного майна 

України по м. 
Києву

2019-2020 роки II квартал 
2021 року

3.

Управлінська 
діяльність 
суб’єктів 

господарювання 
(участь у 

внутрішніх 
аудитах апарату 

Фонду)

Завдання 
внутрішнього 

аудиту зі 
Стратегічного 
плану Фонду

Оцінка ефективності управлінської діяльності 
суб’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 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.

Відповідно до 
наказу Фонду 

державного майна 
України

2019-2020 роки

III-IV
квартал 2021 

року

______ Об’єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням _____________________
-________ ______ -_ ___ _____________  -__________ _________ ________ -_________ _ _______ - ______-



42
Об’єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році _____

-_________ - [ ______________ -_______ ___ ______ ____ _____  -____________ _______ -__________ -_______

II. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШ ОЇ ДІЯЛЬН О СТІ 3 ВН УТРІШ Н ЬО ГО  АУДИТУ

Підстава для включення 
іншої діяльності з 

внутрішнього аудиту

№
з/п Вид іншої діяльності з внутрішнього аудиту Термін виконання

~  і ~ 2 ....  ............... ' ...  з ..  .. ~ 4

Завдання внутрішнього 
аудиту зі Стратегічного 

плану

1
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 _____ ________________________

Постійно

2

Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо 
оцінки ефективності системи управління, внутрішнього контролю у системі органів 
приватизації -  участь працівників у семінарах, навчаннях, відео конференціях; 
Інструктажі, консультації________________________________________________________

За запрошенням

3
Приведення внутрішніх положень про структурні підрозділи внутрішнього аудиту та 
посадових інструкцій спеціалістів внутрішнього аудиту регіонального відділення (у разі 
в ведення нової структури PB та нового штатного розпису)

За настанням 
події, протягом 5 

______ днів_______

4
Складання, формування та затвердження стратегічного та операційного планів; внесення 
змін до стратегічного та операційного планІв (за потреби); направлення затверджених 
планів Фонду__________________________________________________________________

За встановленим 
терміном

5

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

За встановленим в 
аудиторському 
звіті терміном

6

Збір та аналіз інформації про діяльність підрозділу внутрішнього аудиту регіонального 
відділення; підготовка звітІв начальнику регіонального відділення та Фонду про 
діяльність підрозділу внутрішнього аудиту за структурою/формою, визначеними 
законодавством у сферІ внутрішнього аудиту_______________________________________

За встановленим 
терміном

7

Проведення внутрішньої оцінки якості; підготовка програми забезпечення і підвищення 
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_______ _______ ________ ______________ _____ _____

За встановленим 
терміном

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

Перед початком 
_____ а у д и т у ___I
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9 Складання, формування, наповнення, зведення та своєчасне оновлення бази даних щодо 
простору внутрішнього аудиту ______________________________________ ____________ Постійно

За зверненням відповідальних 
за діяльність

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

Постійно

III. О БСЯГИ  РОБОЧОГО ЧАСУ HA ЗДІЙСНЕННЯ ВН УТРІШ Н ІХ АУДИТІВ TA ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ 3 ІНШ ОЇ 
Д ІЯЛЬН О СТІ 3 ВН УТРІШ Н ЬО ГО  АУДИТУ

M
з/п

Посада працівника 
підрозділу

внутрішнього аудиту

Загальна 
кількість 
робочих 

днів на рік

Кількість 
посад (за 
фактом)

Загальний
плановий

обсяг
робочого часу,

людино-дні

Визначений 
коефіцієнт 

участіу 
здійсненні 

внутрішніх 
аудитів для 
відповідної 

_____посади______

Плановий обсяг робочого часу 
на здійснення внутрішніх 

аудитів, людино-дні

Плановий обсяг 
робочого часу 
на виконання 

заходів з іншої 
діяльності з  

внутрішнього 
Oydumyi 

людино-дні

всього

у тому числі на 
планові 

внутрішні 
аудити_____

т г~ ~ 2 ~ .....3 4 ~~~ 5 ________6________ 7 _______8_______________ 9________
1. Головний спеціаліст 250 Ì 220 _______OiS________ I76-  ~" 132_______ 44_______

__________________ Всього: _____ X і 220 __ _______ X________ І 76 132_______ ______ 44_______
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РЕГІО Н А Л ЬН Е ВТМІ.ЛПШНЯ ФОНДУ ДЕРЖ АВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ  
ПО ДОНЕЦЬКІЙ TA Л УГА Н С ЬК ІЙ  О БЛА СТЯХ

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,

L ЗДІЙСНЕННЯ В Н УТРІШ Н ІХ АУДИ ТІВ

з/п

Об’єкт 
внутрішнього 

аудиту 
/спрямування 
внутрішнього 

аудиту_______

Підстава для 
включення об’єкта 

внутрішнього 
аудиту

Орієнтовний обсяг дослідження

Назва структурного 
пІдрозділу/установи /  

підприемства/органЬа 
ції, в якій проводиться 

внутрішній аудит

Період, що 
охоплюється 
внутрішнім 

аудитом

Термін 
здійснення 
внутрішнь 
ого аудиту

_____
2

_____________ 4
~ ~ ~ _  5

6 7
Нріоритетні об’скти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків) ________ __  ________  ___ _

1. Управління 
державним майном

Завдання
внутрішнього аудиту 

зі 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 
держави за результатами перевірок, 
заповнення бази ІПС «Етап -  Майно», 
належне звітування ____

Регіональне відділення 
Фонду державного 
майна України по 

Харківській, Донецькій 
та Луганській областях

2019 рік-по 
теперішній 

час

I квартал 
2021 року

IL ЗДІЙСНЕННЯ ІНШ ОЇ ДІЯЛЬН ОСТІ 3 ВН УТРІШ Н ЬО ГО  АУДИ ТУ
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Підстава для 
включення заходу з 
іншої діяльності з 

внутрішнього 
аудиту_______

M
з/п Захід з іншої діяльності з внутрішнього аудиту Термін

виконання

__________ 1__ _______ 2
- —  ...  -  ... 4~

Завдання
внутрішнього аудиту 
зі Стратегічного 
плану

' 1. Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки 
внутрішнього контролю у системі органів приватизації-самостійне навчання на робочому місці_________ Постійно

2, Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з проведення внутрішнього аудиту щодо оцінки 
внутрішнього контролю у системі органів приватизації -- участь працівників у семінарах, навчаннях, 
відеоконференціях______________________________________  ________________________________________

За запрошенням

~~3. Приведення внутрішніх положень про структурні підрозділи внутрішнього аудиту та посадових 
інструкцій спеціалістів внутрішнього аудиту регіонального відділення ( уразі введення нової структури 
PB та нового штатного розпису)_______________ ______ _______________________________________ ___

За настанням 
події, протягом 

______5 днів_______^___.
Складання, формування та затвердження стратегічного та операційного планів; внесення змін до 
стратегічного та операційного планів (за потреби); направлення затверджених планів Фонду_____________

За встановленим 
терміном

_~т Направлення відповідальним за діяльність особам нагадувань про необхідність впровадження 
аудиторських рекомендацій; дослідження питань стану впровадження аудиторських рекомендацій пІд 
час здійснення внутрішніх аудитів; узагальнення та аналІз інформації щодо стану впровадження 
аудиторських рекомендацій (зокрема, щодо формального підходу); внесення відповідної інформації до 
матеріалів архівних справ внутрішнього аудиту та бази даних щодо моніторингу врахування 
рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту _________________ ____________________________

За встановленим 
в аудиторському 

звіті терміном

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

За встановленим 
терміном

- 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 
забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту начальнику регіонального відділення, 
впровадження заходів щодо удосконалення системи внутрішнього аудиту, зокрема за результатами 
зовнішньої оцінки якості функцій внутрішнього аудиту, розвиток функцій внутрішнього аудиту__________

За встановленим 
терміном

£ Проведення інструктажів щодо недопущення корупційних правопорушень, нерозголошення інформації 
працівниками внутрішнього аудиту___________________________________________________________________

Перед початком 
_____ аудиту_____

9, Складання, формування, наповнення, ведення та своєчасне оновлення бази даних об’єктів внутрішнього 
аудиту та простору внутрішнього аудиту__________________ __________________ ____________________________ Постійно

За зверненням 
відповідальних за 
діяльність

~ í o “ Проведення роз’яснювальної роботи з відповідальними за діяльнІсть щодо алгоритмів впровадження 
наданих за результатами проведених аудитів рекомендацій Постійно



IIL  ОБСЯГИ  РОБОЧОГО ЧАСУ TA ЗАВАНТАЖ ЕНІСТЬ ВНУТРІШ НІМ И АУДИТАМИ, ІНШ ОЮ  ДШ ЛЬНІСТЮ  3 
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№
з/п

Посада працівника 
підрозділу 

внутрішнього 
аудиту

Загальна 
кількість 
робочих 
днів на 

рік

Кількість 
посад (за 
фактом)

Плановий
фонд

робочого
часу,

людино-дні

Завантаженість внутрішніми аудитами

Завантаженість 
іншою діяльністю з 

внутрішнього 
аудиту, людино-днів

Визначений 
коефіцієнт  

завантаженост і 
внутрішніми 
аудитами для 

відповідної посади 

-

Загальний 
плановий фонд 

робочого часу на 
проведення 
внутрішніх 

аудитів, 
людино-дні

у  тому числі на:

планові внутрішні 
аудити, людино-дні

1 2 3 ~ ~ 4 ~
—

т ....
—  8

~ ~  9 ~
1 Головний спеціаліст ___ 98____ 1 98 0,45 44 33 54

_____________Всього: ________ X 1
^  —

Z Z Z Z i Z Z Z Z ~  44 _________ 33 54_________

'J

Директор Департаменту 
внутрішнього аудиту Д Г ш i Z j _ Ю. P. Ю СУПЖ АНОВA
(посада керівника підрозділу щ м

1 }  w " '
nue) j / (ініціали, прізвище)

внутрішнього аудиту) M J /
I j

J jH. /-/. Л С М __________
(дата складання Операційного тану)

\
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Додаток до зведеного Операційного плану 
діяльності з внутрішнього аудиту на 2021 рік 
(із змінами)

ОБҐРУНТУВАННЯ
щодо внесення змін до Зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Фонду державного майна України на 2021 рік (із

змінами), затвердженого Головою Фонду державного майна України

L До розділу II «Здійснення внутрішніх аудитів»

Пункт 
розділу II  

Операційного 
_плану

Включено об’єкт 
внутрішнього 

аудиту

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

1 2 3 ™~~~ ~  4 ~~ 5 ^ Z Z ^
___ ___  Апарат Фонду державного майна України _____________ ________________________

14 - - Виключено Зміна пріоритетів діяльності з 
внутрішнього аудиту ФДМУ в частині 

об’єктів внутрішнього аудиту_̂
- - Виключено -«-

21 - - Виключено -«-
26 - Виключено* -«-
* пункти розділу II 15-18 вважати пунктами 14-17, пункти 20-25, пунктами 18-22, пункти 27-29 пунктами 23-25.

IL До розділу III  «Здійснення іншої діяльності з внутрішнього аудиту»

Пункт 
розділу II  

Операційного 
плану

Включено заходи з іншої 
діяльності з внутрішнього 

аудиту

Виключено заходи з іншої 
діяльності з внутрішнього 

аудиту

Зміпиу заходах з іншої 
діяльності з внутрішнього 

аудиту
Обґрунтування змін

1______ 2 ~ ~  3 A l  ~ ~ 4 ~~ ~~~ 5 ...
-______ ______________ -_________ __ _Г  Г '  /7 - /  / ___ _________ - __________ ______________ :______________

Директ ор Департаменту 
внутрішнього аудиту
(посада керівника підрозділу 
внутрішнього аудиту)

(P -/. Dd f
(дата складання Операційного плану)

/rt P, Ю СУПЖА HOBA
(ініціали, прізвище)


