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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

НАЧАЛЬНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

в ід__28.11.2022 Краматорськ № 545/5-22

Про внесення змін до Положення 
про сектор внутрішнього аудиту 
обл держадм і н іс грації

Керуючись статтями 39, 44 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтею 26 Бюджетного кодексу України, постановами Кабінету 
Міністрів України від 28 вересня 2 0 11 року № 1001 «Деякі питання здійснення 
внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту», 12 січня 
2022 року № 12 «Про запровадження сертифікації працівників підрозділів 
внутрішнього аудиту та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 28 вересня 2011 р. № 1001», наказом Міністерства фінансів України 
від 04 жовтня 201 1 року № 1247 «Про затвердження Стандартів внутрішнього 
аудиту», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року 
за №  ї 219/19957:

1. Внести до Положення про сектор внутрішнього аудиту 
облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
від 28 серпня 2015 року № 424, такі зміни:

1) у підпункті 3.1.2 пункту 3.1 розділу 3 після слова «планує» 
доповнити словами «діяльність з внутрішнього аудиту»;

2) в абзаці третьому пункту 4.1 розділу 4 слова «анкетування, 
опитування та інтерв’ювання» замінити словами «опитування (інтерв’ювання 
та/або анкетування)»;

3) у розділі 5:
пункт 5.4 викласти у такій редакції:
«5.4 Внутрішній аудит проводиться згідно з планом діяльності з 

внутрішнього аудиту (далі -  план).
План повинен визначати пріоритети та результати діяльності сектору на 

наступні три роки, які враховують стратегію (пріоритети) та цілі діяльності 
облдержадміністрації. У плані щороку визначаються завдання сектору на 
наступний календарний рік з урахуванням визначених пріоритетів та 
результатів діяльності підрозділу на відповідний трирічний період.
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План формується сектором на підставі результатів оцінки ризиків та 
затверджується головою облдержадміністрації не пізніше початку планового 
періоду.

Внесення змін до плану здійснюється у тому ж порядку, що і його 
затвердження, не пізніше завершення планового періоду.

План та зміни до нього оприлюднюються на офіційному вебсайті 
облдержадміністрації.

Копії затвердженого плану та зміни до нього разом з відповідними 
обгрунтуваннями щодо необхідності внесення таких змін надсилаються 
Міністерству фінансів України протягом десяти робочих днів з дати їх 
затвердження.

За рішенням голови облдержадміністрації можуть проводитися 
позапланові внутрішні аудити.»;

доповнити новим пунктом 5.9 такого змісту:
«5.9. Для підвищення рівня компетентності працівників сектору, їх знань 

і навичок, необхідних для виконання обов’язків за посадою, здійснюється 
сертифікація на добровільних засадах у порядку, затвердженому Міністерством 
фінансів України.»,

у зв’язку з цим пункти 5.9-5.12 вважати відповідно пунктами 5.10-5.13;

4) у розділі 6:
в абзаці третьому пункту 6.2 слова «стратегічним та операційним 

планами» заміни ти словами «планом діяльності з внутрішнього аудиту»;
в абзаці третьому пункту 6.3 слова «стратегічного та операційного 

планів» замінити словами «плану діяльності з внутрішнього аудиту»;
V п у н к т і  6.4:
в абзаці третьому після слова «планування» доповнити словами 

«діяльності з внутрішнього аудиту»;
в абзаці четвертому слова «або зведеного звіту про результати діяльності 

сектору» виключити.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його прийняття, крім 
підпункту 3, абзаців другого та третього підпункту 4 пункту 1 цього 
розпорядження, я&і'^іабмрають чинності з 01 січня 2023 року.

Голова облдержадміністрації, 
начальник обласної військової 
адміністрації Павло КИРИЛЕНКО


