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Про затвердження Методики вiдбору
обОектiв для проведення планових
внутрiшнiх аудитiво визначення
прiоритетностi та перiодичностi
проведення таких аудитiв в
системi Мiнстратегпрому

Вiдповiдно до Стандартiв внутрiшнього аудиту, затверджених наказом
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд 04 жовтн я2011 1 року Ns |247 (у редакцii наказу
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 14 серпня 2019 року Nэ 344), зареестрованим
в MiHicTepcTBi юстицii УкраIни 20 жовтня 20|1 року за J\Ъ |2|9l|9957, з метою
визначення единих пiдходiв до вiдбору прiоритетних об'ектiв для проведеннrI
планових внутрiшнiх аудитiв i перiодичностi проведення таких аудитiв в системi
MiHicTepcTBa з питань стратегiчних г€tлузей промисловостi УкраiЪи

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику вiдбору об'ектiв для проведення планових
внутрiшнiх аудитiв, визначення прiоритетностi та перiодичностi проведення
таких аудитiв в системi MiHicTepcTBa з питань стратегiчних галузей
промисловостi Украrни (далi - Методика), що додаеться.

2. Щепартаменту внутрiшнього аудиту, керiвникам структурних пiдроздiлiв
MiHicTepcTBa з питань стратегiчних галузей промисловостi УкраiЪи та
пiдприсмств i установ, що належать до сфери управпiння MiHicTepcTBa з питань
стратегiчних г€Lпузей промисповостi Украiни, забезпечити дотримання вимог
зzвначеноi Методики.

3. Контроль за виконанням Haкztзy з€lJIишаю за собою.

Вiче-прем'ср-мiнiстр Украiни -
MiHicTp з питань стратегiчних
галузей промисловостi Украiни олег Уруський



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa з питанъ
стратегiчних галузей
промисповостi Украiни
28,12 202о м

мЕтодикА
ВIДБОРУ ОБ,€КТIВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЛАНОВИХ BHYTPIШHIX
АУДИТIВ, ВИЗНАЧЕННЯ ПРIОРИТЕТНО CTI ТА ПЕРIОДИЧНО CTI

ПРОВЕДЕННЯ ТАКИХ АУДИТIВ В СИСТЕМI MIHICTEPCTBA З
ПИТАНЬ СТРАТЕГIЧНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТI УКРДIНИ

1. Методику вiдбору об'ектiв для проведення планових внутрiшнiх аудитiв,
визначення прiоритетностi та перiодичностi проведення таких аудитiв в системi
Мiнстратегпрому (далi - Методика) розроблено з метою визначеF{ня сдиних
пiдходiв до вiдбору прiоритетних об'ектiв для проведення планових внутрiшнiх
аудитiв i перiодичностi проведення таких аудитiв в апаратi MiHicTepcTBa з питань
стратегiчних гЕtлузей промисловостi Украiни, установах i на пiдприемствах, що
наJIежать до сфери управлiння Мiнстратегпрому.

У разi створення пiдроздiлiв внутрiшнього аудиту (далi пiдроздiли
внутрiшнього аудиту) або за вiдсутностi ocTaHHix спецiалiсти з внутрiшнього
аудиту (далi - спецiалiсти з внутрiшнъого аулиту) в установах, пiдприемствах,
що наJIежать до сфери управлiння Мiнстратегпрому, повиннi дотримуватися
вимог цiеi Методики.

2. Термiни в Методицi вживаються у значеннях, наведених у Стандартах
внутрiшнього аудиту, затверджених наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд
04.10.2011 J\b t247 (у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд
14 серпня 20119 року J\b З44), зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицii Украiни
20 жовтня2011 року за \Гs 12|9119957.

3. Визначення прiоритетних об'ектiв внутрiшньогоJ. Бизначення прlоритетних оо'ектlв внутрlшнього аудиту за допомогою
критерiiв вiдбору вiдбуваеться пiсля оцiнювання ризикiв за ймовiрнiстю та
впливом (в системi Мiнстратегпрому для оцiнки ризикiв за ймовiрнiстю та
впливом застосовуеться матриця оцiнки ризикiв (лолаток 1).

Iдентифiкованi, оцiненi ризики та вiдповiднi бали щодо кожного об'екта
внутрiшнього аудиту з простору внутрiшнъого аудиту вiдображаються у
загапьному peecTpi ризикiв пiдконтрольних суб'ектiв внутрiшнього аудиту
(додаток 2).

Враховуючи, що за результатами оцiнки ризикiв у просторi аудиту
визначено велику кiлькiсть об'сктiв внутрiшнього аудиту та ризикiв, пов'язаних
з такими об'ектами, для аналiзу важливостi кожного об'екта внутрiшнъого
аудиту використовуеться набiр загыIьних критерiiв вiдбору, який допомагае
визначити прiоритетнiстъ (першочерговiсть) дослiдження вiдповiдного об'екта
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внутрiшнього аудиту, тобто cyTнicTb цього етапу вiдбiр тих об'ектiв
внутрiшнього аудиту, дослiдження яких е найбiльш доцiпьним.

Щодо кожного об'екта внутрiшнього аудиту (визначений у просторi
внутрiшнього аудиту) кожного пiдконтрольного суб'екта внутрiшнього аудиту
застосовуеться поетапна процедура визначення прiоритетностi об'ектiв аудиту,
яка складаетъся з чотиръох етапiв, а саме:

- перший етап - визначення балiв для критерiiЪ вiдбору.
На даному етапi визначаються бали за критерiями вiдбору враховуючи

значення таких критерiiв (роздiли А, В, С, D, Е, F, G,H, I додатка 3). При цьому
для визначення балiв за критерiями вiдбору IT - системи та зв'язок, кадровi,

репутацiйнi (роздiпи В, С, D додатка 3) для початку потрiбно оцiнити кожен з
таких критерiiв застосовуючи критерii оцiнки зазначенi в додатку 3-1, потiм
визначити середнiй бал за вiдповiдним критерiем вiдбору. Середнiй бал

розраховуеться як сума наявних балiв за кожним значенням критерiiв оцiнки
(для одного критерiю вiдбору) подiпених на вiдповiдну кiлькiстъ таких критерiiв
оцiнки (для одного критерiю вiдбору). Результати такоi оцiнки вiдображаютъся

у додатку 4. У випадку отримання балiв, що мають не цiпе значення здiйснюеться
округпення до цiлих чисел вiдповiдно до правил округлення.

Оцiнка надiйностi системи внутрiшнього контролю (роздiл F графа 2

додатка 3) здiйснюеться шляхом тестування iснуючих iндикаторiв для оцiнки
стану внутрiшнього контролю, наведених у додатку З-2. Залежно вiд вiдповiдi,
наданоi на питання для оцiнки пiдконтрольним суб'ектом внутрiшнього аудиту,
проставляеться бал вiд 0 до З (1 - низький, 2 - середнiй, 3 - високий),

розрЕlховуетъся середнiй бал. Результати тестування вiдображаються у додатку
4-1. Середнiй бал визначае ступiнь надiйностi системи внутрiшнього контролю.

- другий етап * визначеншI показникiв вагомостi за кожним критерiем
вiдбору.

З метою визначення найбiльш важливих (вагомих) критерiiв вiдбору, на
даному етапi кожному критерiю вiдбору об'ектiв у лолатку 3 встановлено
значення показникiв вагомостi вiд 1 до 5 (1 - мiнiмальний, 5 - максималъний).

- третiй етап_- розрахунок iндексу прiоритетностi.
На даному етапi розраховуеться iндекс прiоритетностi шляхом поеднання

загальноi оцiнки ризику за ймовiрнiстю та впливом, показника вагомостi та балу,
який наданий критерiям вiдбору, у формулу, яка допомагае визначити iндекс
прiоритетностi (Ip):
Ip : Rm ><((А ><3) + (В х2) + (С "2) + (Dx2) + (Ех4) + (Fх2)+ (Gx1)+
(Нх2) + (Ix5))/n,

де Ip - iндекс прiоритетностi, Rm - загальна оцiнка ризику за ймовiрнiстю та
впливом (додаток 2 Методики), А - I - бал, присвосний за критерiсм вiдбору на
першому етапi, 1 - 5 - показник вагомостi критерiю вiдбору, присвоений на
другому етапi, n - загаJIъна кiлькiсть застосованих критерiiв вiдбору.
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- четвертий етап -визначення прiоритетностi об'ектiв внутрiшнього аудиту.

розрахований на попереднъому етапi iндекс прiоритетностi використовуетъся

дпя визначення об'ектЬ аудиту з (дуже високим), ((високим), (середнiм> або

((низьким) ступенем прiоритетностi.
Результат" rrо."чrr"оl rrроц"дури визначення прiоритетностi об'ектiв аудитУ

вiдображаються у додатку 4-2.

Перелiк об'ектiв для включення до Стратегiчного та Операцiйного
(спецiалiстiв)дiяльностi з внУтрiшньогО аудитУ пlдроздlлlв (спецlалlстlвJ

з внутрiшнього аудиту в установах, пiдприемствах, що HajleжaTb до сфери

уrrрu"пi"ня МiнсТратегпрОму, Зведених плаНiв вiдобРажаетьсЯ У додатку 4-3.

4. Перiодичнiсть проведення планових внутрiшнiх аудитiВ щодО кожногО

об'екта внутрiшнъого аудиту визначаеться,Щепартаментом, пiдроздiлами

(спецiалi.rurй; з внутрiшнъого аудиту враховуючи ступiнъ прiоритетностi

1uno.o об'екта, а також з урахуванням якtсноi спромоЖностi пiдроздiлiВ

(спецiалiстiв) з внутрiшнього аудиту та наявностi трулових pecypciB.

5. Вiдбiр обiектiв для проведення внутрiшнiх аудитiв здiйснюетьсЯ

,,щепартаментом, пiдроздiлами (спецiалiстами) з внутрiшнъого аудиту один раз на

piK. Результати TaKoi роботи дOкументаJIъно оформлюються.
У разi наяв"о..i зауважень ,Щепартаменту до вiдбору об'еКтiв пiдрОздiлiВ

(спецiалiстiв) з внутрiшнього аудиту, керiвники установ та пiдприемств, що

напежатъ до сфери управлiння Мiнстратегпрому, забезпечують його

коригуванIIJI з урахуванням таких зауваженъ та подання до ,щепартаменту.- 
Також щороку працiвниками,ЩепартамеНТ}l пiдроздiлами (спецiалiстами)

з внутрiшньоiо аудиту проводиться оцiнка ризикiв або забезпечуеться

uкrуЙiзачi" попередньоi оцiнки ризикiв з метою оновлення перепiку

прiоритетних об' eKTiB внутрiшнього аудиту.
пiд час актуалiзацii ризикових сфер здiйснюеться перегляд та оновленнrI:

перелiкУ об'ектiВ внутрiшНьогО аудитУ, вкJIючеНих до простору аудиту, та

визначених ризикiв з урахуванням змiн, що вiдбулися пiсля iх останнього

переглядуl присвоених ризикам балiв з метою виЗначення iХ ВПЛИВУ (РОЗМiРУ

наЪлiдкiв), б-"""* оцiнок та вагових коефiцiентiв, присвоених критерiям

вiдбору, з метою визначення змiн у прiоритетах щодо об'ектiв внутрiшнього

аудиту за pik.
пiд час проведення (актуалiзацii) оцiнки ризикiв враховуються результати

проведених внутрiшнiх аудитiв за попереднi роки, якi можуть призводити до

змiн початковоi оцiнки ризикiв та перегляду завдань ВнУТрiШнЪОГО аУДИТУ,

визначених у Стратегiчному ппанi/зведеному стратегiчному планi.

6. Пiд час здiйснення вiдбору об'ектiв внутрiшнього аудиту ,Щепартамент,

пiдроздiли (спецiалiсти) з внутрiшнього аудиту для забезпечення обмiну
iнформацiею та врахування Bcix ризикових сфер за напрямами дiяльностi
Мiнстратегпрому, установ та пiдприемств, що ныIежать до сфери його

уrrраuлi"н", взаемодiють зi структурними пiдроздiлами апарату

iчIi".rрurегпрому, установами, пiдприемствами, що н€lJIежать до офери його

yrrpuuni""", ionpaмa шпяхом направпення запитiв, листiв та службових записок

,rрЬ ,пuдч"ня iнформацii особам вiдповiдальним за дiяльнiстъ.

планlв
п1
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також з метою належноi iдентифiкацii та оцiнки ризикiв директор

щепартаменту Мiнстратегпрому повинен зоясувати та врахувати 
. 
думк{

керiвництва Мiнстратегпрому щодо пробпемних питань та ризикlв, як1

впливають на до.".".""" пiд*оrтрольним суб'ектом внутрiшнъого аудиту цiлей,

а також провести консультацii з вiдповiдальними за дiялънiстъ з цих питанъ

(керiвник пiдроздiry (спецiалiст) з внутрiшнъого аудиту - у керiвника установи,
пiдприсмства9 що наJIежитъ до сфери управлiння Мiнстратегпрому),

Консультацii можуть проводитися шJIяхом обговорення абО направленнЯ

запитiв, лйстiв та службових записок про надання iнформацii.
результати консультацiй (особистого обговорення таlабо опрацюваннrI

вiдповiдей на запити, писти, службовi записки) документЕUIьно оформлюються

шляхом заповнення та уточнення ресстру ризикiв пiдконтрольних суб'ектiв

внутрiшнього аудиту.' 
Z. Керiвники установ,'пiдприемств, що ныIежать до сфери управлiння

MiHcTpaT...rpory, один раз на piK у термiни, визначенi Порядком здiйснення

u"уrрi-"ього uудr"у забезпечують подання до,щепартаменту Стратегiчного

пп'фzсrратегiчъого плану (iз змiнами) (у разi наявностi змiн), Операцiйного

,nu"y, 
"форrо"аних 

за результатами ризик-орiснтованого вiдбору об'ектiв

"ry.гpi-rioio 
аудитУ, розрахунку обсягiв робочого часу. на здiйснення

в"уrрiш"i" аудитiв пiдроздiлами (спецiалiстами) з внутрiшнъого аудиту

y.ru"ou' пiдприемств' що наJIежатъ до сфери управлiння МiнстратегпроМУ,

реестру ризикlв пlдконтрольних суб'ектiв внутрiшнього аудиту (додаток 2),

irфорЙuцii щодо p..yn"ruriB вiдбору об'ектiв внутрiшнъого аудиту (вiдповiдно

до додаткiв 4 - 4-3 цiеi Методики).
8. Керiвники пiдроздiлiв (спецiалiсти) з внутрiшнього аудитУ забезпеЧуютЬ

формувЙя i подан11я керiвникам установ, пiдприемств, що ныIежатъ до сфери

у"рч*i"ня Мiнстратегпрому, зазначених планiв, розрахунку обсягiв робочого
nu.y, iнформацii про потреби в ресурсах, необхiдноi дпя забезпечення виконання

стратегiчrоrо та Операцiйного планiв, а також реестру ризикiв пiдконтрольних

cyfi'eKTiB внутрiшн"J.о аудитУ, iнформацii щодо резулътатiв вiдбору об'ектiв

внутрiшнього аудиту.

Т.в.о. Щиректора.Щепартаменту
Валентина ЩРОЗ,Щвнутрiшнього аудиту



,Щодаток 1

до Методики вiдбору об'ектiв для
tIроведення IIланових BнyTpimнix
аудитiв, визначення прiоритетностi та
перiодичностi проведення таких аудитiв
в системi Мiнстратегпрому
(пункт 3)

Матриця оцiнки ризикiв

Матриця оцiнки ризикiв

PiBeHb (бал)

Ймовiрнiсть

Рiдко/майже
не можливо

Малоймовiрно Середня Можливо
Часто/

очiкусться

l 2 3 4 5

ф

Низький 1
Низький (а)

(1)
Низький (а)

(2)
Низький (а) (3) Низький (а) (4)

Серелнiй (я)

(5)

Серелнiй ) Низький (а)

(2)
Низький (а)

(4)

Середнiй (я)

(6)
Середнiй (я)

(8)

Високий 3
Низький (а)

(з)
Серелнiй (я) (6)

Серелнiй (я)

(9)

Дуже
високий

4
Низький (а)

(4)
Серелнiй (я) (8)

Високий (а)
( 10)

Високий (а)

(12)
!у;ке високил"r

(а) (l5)

Високий (а)

(|2)
Щуiке високий

(а) (l6)
.Щуже високиr'л

(а) (20)



Додаток 2

до Методики вiдбору об'ектiв для
проведення планових внутрiшнiх
аудитiв, визначення прiоритетностi та
перiодичностi проведення таких аулитiв
в системi Мiнстратегпрому (пункти 3, 7)

Ресстр ризикiв пiдконтрольних суб'сктiв внутрiшньог0 аудиту

* Загальна оцiнка ризику за ймовiрнiстю та впливом Rm*(бал) розраховуеться шляхом визначеннlI середнього
бшу за вiдповiдним об'ектом внутрiшнього аудиту. Середнiй бал розраховуеться як сума наявних балiв (графа

6) за кожним визначеним ризиком подiлена на вiдповiдну кiлькiсть таких ризикiв для одного об'екта аупита. У
виrrадку отриманнrI бшiв, що мають не цiле значення здiйснюеться округленrш до цiлих чисел вiдповiдно до
правил округленшI.
Оцiнка ризику за ймовiрнiстю та впливом (графи 6,1) та Загмьна оцiцка ризику за ймовiрнiстю та впливом
(графи 8,9) розраховуються з застосуванням матрицi оцiнки ризикiв (додаток 1 до Методики).
У вигtадку отриманЕJl в прочесi розрахунку загальноi оцiнки ризику за ймовiрнiстю та впливом промiжних
балiв (не зазначених у матрицi) вiдносити до: середнього рiвня - 7 балiв; високого рiвня - l 1,1з,14, балiв; дуже
високого рiвня - l7,18,19 балiв,

,Щиректор,Щепартаменту внутрiшнього
аудиту (керiвник пiдроздiлу внутрiшнього
аудиту (спецiалiст) з внутрiшнього аудиту

установи, пiдприсмства, що налея(ить до
сфери управлiння MiHicTepcTBa з питань
стратегiчних галузей промисловостi

Реестр ризикiв

Назва об'скта аудиту,
визначеного у просторi
внутрiшнього аудита

(загальнi процоси, функцiональнi
процеси, коtlтольно-наглядовi

л}
з/п

Назва
ризику

оцiнка
ймовiрностi

Оцiнка
впливу

Оцiнка ризику
за ймовiрнiстю

та впливом

загальна оцiнка
ризику за

ймовiрнiстю та
впливом (Rm*)

(l}унl(цll] алNllнlс LраLиtsнl tt()cJlyl

бкlдttстнi програь,rи) Бал PiBeHb Бал PiBeHb

1 7 3 4 5 6 1 8 9

1

2

3

4

5

6

(дата складання)

(пiлпис) (iнiшiали, гtрiзвиrце)



Щолаток 3

до Методики вiдбору об'ектiв для проведеЕIня

планових внутрiшнiх аудитiв, визначення

прiоритетностi та перiодичностi проведення таких
аудитiв в оистемi Мiнстратегпрому (пункт 3)

Поетапна процедура визначення прiоритетностi обОсктiв аудиту

Етап 1. Визначення балiв для критерiiв вiдбору

коuснuй об'скm ауdumу оцiнюеmься через прuз,уlу крutперi[в вidбору mа йому прuсвоюеmься бсш BiD I do 4

(1-нuзькuй,2-сереdнiй,3*вuсокuй,4-dуuсевuсокuй).Прuсвоеннябалiввidбува€mьсяulляхоrйоцiнкu
коJtсноzо крulперiю вidбору (Д * D.

1 2 J 4 5

Критерiй
вiдбору об'сктiв

Значення критерiiв
вiдбору об'ектiв

Бал .Щжерело iнформачii Примiтка

А.
Матерiальнiсть/
Фiнансовi
(I{рumерiй вidбору
об'жmiв не

заспосову€mься dля
пlак1lх об'екmiв
внуmрiluньоaо ауdumу:
Функцiоtування
сuсmемu
BHympiulHbozo
конmролю;
4)ункцiоrryвання
iнформацiйнuх
сuспlем mа
mехнолоziii;
Управлiння
персонмом.
,Щопрuмання
mруdовоzо
законоdавсmва;

/f,оmрtа,tання акп|iв
законоOавсmва,
планiв, функцiй,
процеdур з пumань
орzанiзацit
diловоDсtпва,
dолgменmування па
конmролю; Процес
рiчноzо планування
diMbHocпli
пiOконmрольнlм
су6'екmiв
Bt tyпp iulH ьоzо ауDutпу ;

Веdення
бусzалmерськоео
облiку, склаdанлlя
бюdасеmно'i па/або
сР iHaHcoBol' з вiпlt.юсmi,
а makoclc ёля

фу.п<цiоллальнuх
процесiв, конmрольllо-
наеляdовuх фунюliй,
aOMiHicmpaпuBttux
послуz)

Витрати, пов'язанi з

об'ектом аудиту, складають
понад 8\% в загальних
витратах

4

Ш_лсtпttноц
Звiт про надходженнrI та
використаннr{ коштiв загапьного

фонду (форма Ns 2д, N9 2м), Звiт
про надходження i
використаннrI коштiв,
отриманих як плата за послуги
(форма Ns 4-1д, JФ 4-1м); Звiт
про надходження i
використаншI коштiв,
отриманих за iншими
джерелами власних надходжень
(форма Jф 4-2д, Ns 4-2м); Звiт
IIро надходження i
використаннrI iншlтlс
надходжень спецiального фонду
(форма Ns 4-3д, Nэ 4-3м), Баланс
(форма Nч 1), Рrоzоrrо, Звiт про

рух необоротЕих активiв (форма
Nч 5), Звiт про заборгованiсть за
бюджетними коштами (форма
Ns 7д, N9 7м). Pi.rHa
iнвентаризацiя, Примiтки до

рiчноТ фiнансовоi звiтностi
(Форми Nч 5, ЛЪ 5-лс),
цояснюв€Iльна записка до
бюджетноi звiтностi тощо.

Iнформачiя вiл пi.пконтрольного
суб'екта внутрiшнього аудиту

Щля об'екта
вIrутрiIцнього
аудиту кУкпаdання
mа вuконання
еоспоdарськuх
doeoBopiB> витрати
пов'язанi з об'сктом
аудиту -

загальна BapTicTb

договорiв за piK.

Щля об'екта

внутрiшнього

аудиту кУправлiння

dерuсавнuм

майном))

застосовуеться
iнформацiя llо
капiтальним
iнвестицiям (для

пiдприемств),

капiтальним
видаткам (для

установ)

Щля об'екта
внутрiшнього
аудиту кЗdiйснення
публiчнuх закупiвель
mа уклаdання за ix

резульmаmаJуlu
doeoBopiB вidповidно
dо вuмоz
законоdавсtпва>
витрати пов'язанi з
об'сктом аудиту -

загальна BapTicTb

укладених
договорiв з
застосуванням
процедур закупiвель

Для об'екта

Витратl,t, гlов'язанi з

об'ектом аудиту, складають
51 - 80 о/о в ЗаГаЛЬtIих
витпатах

з

Витрати, пов'язанi з

об'ектом аудиту, складають
10-50%взагаJIьних
витратах

2

Витрати, пов'язанi з
об'ектом аудиту, складають
менше9о/овзагаJIьних
витратах

1



Для-цtФццsцsцц;
Баланс (форма l), Звiт про

фiнансов i результати (форма
Nч2). Примiтки ло pi,tHoT

звiтностi (форма Nэ5), Ргоzогго,
Звiт про виконання фiнансового
плану) гlояснювальна записка
тощо.

lнформаuiя вiл пiлконтрольного
суб' скта внyтlэiшнього аудиту

внутрiшнього
аудиту
кВidобра.сrcення в

бухzалmерсько,му
облiку операцiй
tцоdо наdхоOсюення,
збереоюення пlа
вuкорuсmqння
немаmерiальнuх
акmuвiв, основнuх
засобiв, iHulux
необороmнuх
л,lаmерiал,ьнuх
акmuвiв ttэа

mовqрно-
маmерiальнuх
цiнносlllей;
нарqхування
аморmuзацiill)
застосову€ться
iнформацiя з форми
Примiтки до pi.tHoi

фiнансовоТ звiтностi
(Форми Ns 5, N9 5-

лс) (налiйшло за
piK)

При наявностi
збиткiв у
пiдприемств BciM
об'ектам
внутрiшнього
аудиту такого
пiдприсмства
присвою€тьс я быl 4.

А.
Матерiальнiсть/
Фiнансовi (для

об'схта
внутрiшнього

аудиту
<Склаdання,

заmверdження
lпа вuконання
коulпlорu,су,

внесення Dо ньоео
змiн>)

збiльrцення/зменшеl]ня
асигнувань (налхолжень)
в порiвняннi з

поперелнiми роками
(завершенi звiтнi перiоди
трьох poKiB) понад 15О%

4

Звiт про надходженнrI та
використання коштiв
загаJIьного фонлу (форма ЛЪ 2д,
Nч 2м), Звiт про надходження i

використаннrI коштiв,
отриманих як плата за послуги
(форма Ns 4-1д, JФ 4-1м); Звiт
про надходження i
використання коштiв,
отриманих за iншими
джерелами власних надходжень
(форма ЛЪ 4-2д, Nл 4-2м); Звiт
про надходження i
використаншI iнших
надходжень спецiального

фонл} (форма Ns 4-3д, Nч 4-3м)
тощо.
Iнформацiя вiд пiдконтрольного

збiльшення/зменшення
асигнувань (надходlкень)
в порiвняннi з

поперелнiми роками
(завершенi звiтнi лерiоли
трьох tэoKiB) вiд 10 до l5%

з

збiльшення/зменшення
асигнувань (на.чхолжень)
в порiвняннi з
попереднiми роками
(завершенi звiтнi перiоли
трьох poKiB)
вiд 5% до 10%

2

збiльшення/зменшення
асигнувань (надхолжень)
в порiвняннi з
попереднiмl,t роками
(завершенi звiтнi перiоли
трьох poKiB) до 5%о

1

суб'скта внутрlшнього аудиту



А.
Матерiальнiсть/
Фiнансовi (лля

об'екта
внутрiшнього

аудиту
<Вidобрасюення
dебiпорськоi:,
KpedumopcbKoi'
заборzованосlпi

mа веdення
преmензiйно-

позовноi

робоmu>)

Збiльшення лебiторськоi'/
кредиторськоi
заборгованостi в

порiвняннi з попереднiмлl

роками (завершенi звiтнi
перiоли трьох poKiB)
понад 10%о

4

Ддд_усtпанов:_
Звiт гrро заборгованiсть за

бюджетними коштами (форма

Ns 7д, Ng 7м) тощо

ШLOlзlluсмсmu_
Баланс (форма 1) тощо,
Iнформацiя вiл
пiдконтрольного суб' скта
внутрiшнього аудиту

При наявностi
кредиторськоТ
заборгованостi по

заробiтнiй платi
I1рисвоюстьс я бал 4

Збiльruення дебiторськоi/
кредиторськоi
заборгованостi в
порiвняннi з попереднiми
роками (завершенi звiтнi
перiопи трьох poKiB) вiл 5

до l0%

J

Збiльшення дебiторськоi/
кредиторськоi
заборгованостi в
порiвняннi з пошереднiми
роками (завершенi звiтнi
перiоли трьох poKiB1 вiл
3Yо ДО 5Yо

2

Збiльшення дебiторськоi7
кредиторськоi
заборгованостi в
порiвняннi з попереднiми
роками (завершенi звiтнi
перiоли трьох poKiB) ло
з%

1

А.
Матерiальнiсть/
Фiнансовi (лля

об'скта
внутрiшнього

аудиту
кСкпаdання,,

запlверdоtсен ня
l1,la вuконсlння

фiнансовоео
плану, внесення
dо ньоео з,мiнll)

Чистий фiнансовий
результат складае 0% - |%

вiд доходiв (усього) за piK
4

Звiт про виконання фiнансового
плану, поясIlювальна записка до

нього тощо.
I нформацiя вiл пiдконтрольного
суб'екта внутрiшнього аудиту

Зна.Iення критерiю
вiдбору об'ектiв
розраховусться за

формулою:
(рядок l200 графа 4/

рялок i2l0 графа
4)* l00, %
де рядок 1200 графа
4 -.tистий

фiнансовий
результат за
поточний piK; рядок
1210 графа 4 -

усього доходiв за
пото.tний pik

Чистий фiнансовий

результат складас 1% - З%

вiд доходiв (усього) за piK
J

Чистий фiнаrrсовlай

результат складае З% - 5%

вiд доходiв (усього) за pik
2

Чистий фiнансовий
результат складас IIонад
5% вiд доходiв (усього) за
piK

l

А.
Матерiальнiсть/
Фiнансовi (дrя

бюджетних
програм)

Бюджетнi асигнуваннrt,
затвердженi
паспортом бюджетноТ
програми понад 500
млн.грн

4

Звiт про виItонання паслорта
бюджетноТ програми тощо.

lнформаuiя вiд пiлконтрольного
суб'скта внутрiшнього аудиту

Бюджетнi асигнуванIш,
затвердженi
паспортом бюджетноi
програми вiд 200 млн.грн
до 500 млн.грн

J

Бюджетtti асигнуваннr,
затвердrкенi
пас[ортом бюдтtетноi
програми вiд З млtt.грн до
200 млн. грrt

2

Бюджетнi асигнуваннrI,
затвердженi
пасllортом бюджетноi
програми до з млн.п)н

1

В. IT - системи Середнiй бал за критерiсм 4 Щхtерело iH(lopMauiT зазнаtIене у



та зв'язок оцiнки додатку 3-1 до КритерiТв

Середнiй бал за критерiем
0цiнки

з

Середнiй бал за критерiем
оцiнки

2

Серелнiй бал за критерiсм
оцiнки

1

С. Калровi

Середнiй бал за критерiем
оцiнки

4

Серелнiй бал за критерiем
оцiнки

J

Серелнiй бал за критерiем
оцiнки

2

Серелнiй бал за критерiем
оцiнки

l

D. Репутачiйнi

Середнiй бал за критерiсм
оцiнки

4

Середнiй бал за критерiем
оцiнки

J

Серелнiй бал за критерiсм
оцiнкtt

2

Серелнiй бал за KplaTepicM
оцiнки

1

Е. Можливiсть
для зловживань

встановлено понад З

випадки корупцiТ
4

Iнформацiя вiд пiдконтрольного
суб' екта внутрiшнього аудиту

тощоВстановлено З випадки
корупuiI

J

встановлено 2 випадки
коочпцii

2

встановлеrtо 1 випадок
корупuiТ

1

Вiдсутнiсть встановлених
фактiв корупцii

0

F. Система
внутрiшнього

контролю

Система внутрiшнього

контролю неефективна,

мае cyTTcBi проблеми.
Система управлiння
ризиками вiдсутня
(перебувае на стадii
заlrровадження/формально

розроблена, aJIe не

функчiонуе).

Середнiй бал (лолаток 3-2

ло КритерiiЪ)

4

Iнформашiя вiд пiдконтрольного
суб'скта внутрiшнього аудиту

тошо

Система внутрiшнього
контролю та управлiння
ризиками в цiлому е

слабкими та ненадiйними,
мають cyTTeBi недолiки.

Середнiй бшr (додаток 3-2

ло Критерiiв)

J

Система внутрiшнього
контролю та управлiння
ризиками в цiлому

2

4



налагодх(енFIi i працюють,

iLпе мають недолiки.

Серелнiй бал (лолаток 3-2

ло КритерiТв)

надiйна система
внутрiшнього контролю та

управлiння ризиками.
Середнiй бал (лолаток 3-2

ло КритерiiЪ)

1

G. Стан
впровадження
аудиторських
рекомендацiй

Пiдконтрольний суб'скт
внутрiшнього аудиту не

звiтуе до MiHicTepcTBa про

стан виконання

рекомендацiй або

пiдконтрольним суб'ектом
внутрiшнього аудиту не

виконано rrонад '70%

наданих аудиторських

рекомендацiй

4

Iнформашiя вiд пiдконтрольного
суб'екта внутрiшньOгo аудиту

тощо

Пiлконтрольним суб' сктом
внутрiшнього аудиту не
виконано вiд 30% до 69Yо
наданих аудиторських
lэекомендацiй

з

Пiдконтрольним суб'ектом
внутрiшнього аудиту tle

виконано вiд 10% до 29Yо

наданих аудиторських

рекоменлаuiй

2

Пiдконтрольним суб'ектом
внутрiшнього аудиту не

виконано вiд \Yо до 9Yо

наданих аудиторських

рекомендацiй

1

Пiдконтрольним суб'сктом
внутрiшнього аудиту

повнiстю виконано наданi
аудиторськi рекомендацiТ
або внутрiшнiй аудит не

здiйснювався

0

Н. Час вiд
попереднього

аудиту

Понад 5 poKiB, взагалi не
проводився або вiдсутня
iнформацiя

4
Iнформацiя вiд пiдконтрольного
суб'екта внутрiшнього аудиту

тощо
Вiд2до5рокiв з

Вiд 1 року до 2 poKiB 2

Що i року 1

I. Питанняо якi
цiкавлять

керiвництво

Постiйна увага з боку
вищого керiвництва

4
Irrфорrvачiя вiд

пiдконтрольного суб' скта
внутрiшнього аудиту тощоВисока увага з боку

вищого керiвництва
J

Помiрна увага з боку
вищого керiвництва

2

Невисока увага з боку
вищого керiвництва

l



Етап 2. Визначеrlllя поlсазнLlкiв вагомостi за кожIIиNI критерiсм вiдбору

Покqзнuксtм ваZомоспli наdqепься значення Bid 1 do 5 (l - мiнiмальнtЙ, 5 -,максu"vальнui)

Критерiй вiлбору об'сктiв показник вагомостi

А. Матерiальнiсть/Фiнансовi 3

В. IT - системи та зв'язок 7

С. Калровi 1

D. Репутацiйнi 1

Е. Можливiсть для зловживань 4

F. Система внутрiшнього контролю 1

G. Стан впровадження аудиторських рекомендацiй 1

Н. Час вiд попереднього аудиту 1

I. Питання, якi цiкавлять керiвництво э

Етап 3. Розрахунок iндексу прiоритетностi

I!ей показнuк розраховуспlься ulJlяхом посdнqння заеqльноi' оцiнкu рuзuку за ймовiрнiсmю mq вrul.uвоlи, а makocrc

покqзн1rка Baeo.Mocmi mа балу, якuй нqdанuй крumерiямt вidбору, у формулу, яка dопомо?rсе вllЗначumu iHdeKc

прiорumеmносmi (Ip):

Ip = Rm х((А х3) + (В х2) + (С х2) + (Dx2) + (Ех4) + (Fx2)+ (Gx 1)+ (Нх 2)+(Ix 5))/п,

Ое Ip - iнdекс прiорuплеlпносmi; Rm - заеqльнq. оцiнка рuзuку за ймовiрнiсп,lю l1,ta вruluвом; Д-I - бал, прuсвоснuЙ за

крumерiем вidбору, ] -5 - показнlлк ваzомосmi крumерiю вidбору, п - заzальна кiлькiсmь засmосованuх крumерiiв

вiёбору. Iнdекс прiорumеmносmi вuкорuсmову€п,lься dля вuявлення об'екmiв ауdumу з <dусюе BucotuJytD,

< в u с о Ku"41t D, < с ер е d н iM > m q к н uзькuп4 )) сmу п ен ем пр i орum еmн о сtп i

Етап 4. Визначення прiоритетностi об'сктiв внутрiшнього аудиту

вuзнсlченuй попеlэеDньо iHDekc прiорuпlепlносllti BukopttcllloBу€lпbcя dля вlrзначення об'скпliв ayduпl1l з кdуэюе

Bl,lcoчu,M)), квuсоклtлl)), KcepeOHi.M> qбо кнtt.зькtt.л4) спlупене.Nl прiорuпlепlносtlti:

Ступень прiоритетностi Iндекс прiоритетностi

дуже високий вiд l00 та бiльше

високии вiд 61 до 99

серелнiй вiд 41 до 60

низькии до 40

Етап 4. Визначення прiоритетностi об'сктiв внутрiшнього аудиту

Вuзначенuй попереOньо iнr)екс прiорuпlепlноспli BuKopttcltloB),€lllbcя dля вttзна,lення об'екmiв ауduпllt з <фасе

BllcotuшD, квuсокu,ll)), <cepedHi,ll> qбо кнltзькu.tчt)) сll1упене.п,l прiорuпlепtноспli dля об'с:кtпiв BHytllpituHboeo ауOtппу:

Функчiонування системи внутрiшнього контролю; ФункЦiонування iнформацiйних систем та технологiй;

Управлiння персоналом. Щотримання трудового законодавства; Щотримання aKTiB законодавства, планiв,

функuiй, процедур з питань органiзаuii дiловодства, документування та контролю; Прочес рi.rного лланування

дiяльностi tliдконтрольних суб'сктiв внутрiшнього аудиту; Ведення бухгалтерського облiку, складання

бюдя<етноi таlабо фiнансовоi звiтностi, а також функuiональних процесiв, контрольно-наглядових функuiй,
адмilлiстративних послуг

Ступень прiоритетностi Iндекс прiоритетностi

дуже високии вiд 90 та бiльше

високии вiд 55 до 89

середнiй вiд З5 до 54

низькии до З4

6



Щодаток З-1

до Методики вiдбору об'ектiв для проведення

пла}Iових BHyTpiUrHiX аудитiв, визначення

прiоритетттостi та перiодичностi проведення

таких аудитiв в системi Мiнстратегпрому
(пункт З)

критерii 0цiнки дiяльностi апараry MiHicTepcTBa з питань стратегiчних галузей

промислОвостi Украiни, пiдприемств та установ, що належать до сфери його

управлiння

Ns

з/п
КритерiТ оцiнки Щжерело iнформаrrii

Значення критерiТв

оцiнки (за наявнiстю)

Загальна

оцiнка
(бал)

1 2 з 4 5

Критерiй вИбору (В, IТ-сuсmелlu mа зв'язок)

1

Спецiалiзованi
I1рограми, гlрограмно-
TexHi.rHi комплекси
(птк) Iс_про,
M.e.doc, Парус,
Megapolis, iншi

Iнформацiя вiд пiдконтрольцого суб'екта
внутрiшнього аудиту.

Показник визначаеться за piK, виходя,Iи
з наявноi iнформачii на кiнець року

1.1 Вiдсутнiсть
програм

J

|.2
неналежний
piBeHb роботи
пDогDам

2

1.3 Наявнi програми l

1.4 Не потрiбнi лля
ооботи

0

2
IHTepHeT (TexHi.lHi
проблеми в роботi)

Iнформачiя вiл пiлконтрольного суб'скта
внутрiшнього аудиту.

Показник визначаеться за piK, виходя.rи
з наявноТ iнформачii на кiнець року

2.1 IHTepHeT вiлсутнiй J

2,2
Проблеми в роботi
IHTepHeTy або
низька швидкiсть

2

2.з наявнiсть
IHTepHeTy

1

2.4 Не потрiбний для
роботи

0

J

Втрата iнформацiТ,
iнформаuiйних баз

даних або
несанкцiоноване
втручання до них

Iнформацiя вiд пiдконтрольного суб'екта
внутрiшнього аудиту.

Показник визначаеться за piK, виходяtIи
з наявноi iнформацii на кiнець року

3.1 наявнiсть понад 2
випадкiв

J

з.2 Наявнiсть 1-2

випадкiв
2

j.J Наявнiсть 1

випадку
l

з.4 вiдсутнiсть
випадкiв

0

4

забезпеченiсть
працiвникiв
робо.Iими мiсцями
обладнаними
комп'ютерною
технiкою

IнtРормацiя вiд пiдконтрольного суб'скта
внутрiшнього аудиту.

Розрахунок за формулою:
Кзаб. : (Кком,б/Чшт.)* 1 00
де Ккомtt,б - кiлькiсть комплеItтiв ( l
комплект - комп'ютер, повнiсткl
зiбраний з MoHiTopoM або ноутбук,

4.|

забезпечено
менше 1000%

фактичноТ
чисельностi
працiвникiв

4

4,2
забезпечоно
бiльше 100%

факти.tноi
J



принтер) комп'ютерноt технiки на
балансi, Llluпl - штатна .Iисельнiсть

(вiдповiдно до штатних розписiв)
праuiвникiв. Якщо в штатному розписi с

гIосади для яких виконання обов'язкiв не

передбачас використанItя комплекту
комп'ютерноТ технiки, тодi штатну
.tисельнiсть зазначати без урахування
таких посад,

Показник визнаtIа(,ться за piK, виходя.lи
з наявнот iнформацiт на кiнець lэоку

чисельностi
праuiвникiв

5
Наявнiсть застарiлоi
комп'ютерноi технiки

Iнформаuiя вiд пiдконтрольного суб'екта
внутрiшнього аудиту.
Якщо наявна комп'ютерна TexHiKa з

рiзними значеннями критерiiв оцiнки,
тодi врахову€мо зцачення критерiiЪ
оцiнки Tiei технiки якоi бiльше за
кiлькiстю

Показник визначасться за piK, виходячи
з наявноi iнформацiт на кiнець року

5.1
Понад 10 poKiB
використан
ня

J

5.2
Вiд 5-10 poKiB
використан
HrI

2

5.з Що 5 poKiB
використан
ня

1

6

наявнiсть та
використання
застарiлого
IIрограмного
забезпе.lення

Iнформачiя вiд пiдконтрольного суб'екта
внутрiшнього аудиту.

Якщо наявне програмне забезпечення з

6.1
windows Хр, та
Bepcii ниж.Iе

J

6,2
Microsoft windows
Vista

2

рiзними значеннrIми критерiiЪ оцiнки,
тодi враховусмо значенця критерiiв
оцiнки того програмного забезпеченнrI
якого бiльше за кiлькiстю

Показник визнаtIасться за piK, виходячи
з наявноТ iнформацiТ на кiнець року

6.з
мiсгоsоft windows
1, |0

I

Критерiй вiдбору (С. KadpoBi)

1

укомплектова
HicTb кадрового
складу

Штатний розпис, iнформацiя вiд
пiдttонтрольно
го суб'екта внутрiпrнього аудиту.
Розрахуноtt за формулою :

1 00-(фактична кiлькiсть штатних
праuiвникiв /штатну,tисельrtiсть
працiвникiв вiдповiдrrо до штатного
розпису)* 1 00)).

,7.|
Неукомплектованi
сть кадрового
складу понад З07о

з

1.2

Неукомплектованi
сть кадрового
складу
вiд 10% до 30%

2

l.J

Неукомплектованi
сть кадрового
складудо 10%

1

Показник визнааIаеться за piK, виходяtIи
з наявноi iнформачiТ на KiHeub року ,1.4

кадровий склад
повнiстто

укомплектовано
0

8 Плиннiсть капрiв

Iнформачiя вiд пiдконтрольно
го суб'сitта вirутрiшrtього аудиту.

Розрахунок за формулою :

(Кiлькiсть звiльнених rrlTaTHL{x
працiвникiв iз при.Iини плинностi калрiв
(,la власним бая<анням. за угодою cTopitr.
порушен ня труловоi' дисци плiни.
iн,)/фактичrrу кiльttiсть штатних
праuiвникiв)* l 00.

8.1 Понад 30% J

8.2 Вiд 10%до 30% 2

8,з Що 10% 1

8.4 0% 0



показник визнаtIаеться за pik, виходя.tи
з наявноТ iнформацiТ на кiнець року

9
Перiол перебування
керiвника на посадi

lнформачiя вiд пiдконтрольнOго
суб' скту внутрiшнього аудиту.

Показник визнаtIа(,ться за piK, виходя,tи
з наявнот iнtьормацiт на кiнець року

9.1 Що l року J

9.2 Вiдlдо2рокiв 2

9.з Понад 2 роки 1

10
Змiна органiзацiйноi,
штатноi структури

Iнформачiя вiд пiдконтрольного суб'екта
внутрiшнього аудиту.

Показник визначаеться за piK, виходя.tи
з наявноТ iнформачii на кiнець року

l0.1 Вiдбулася змiна 4

11

пiдвищення
квалiфiкаuiТ
працiвникiв, участь у
тренiнгах, ceMiHapax

Iнформаuiя вiд пiдконтрольного суб'скта
внутрiшнього аудиту.

Показник визнаIIаеться за piK, виходя.tи
з наявноI iнформашiТ на кiнець року

11.1

Не проходили
навчацнrI не
приймали участь
понад 70%о

працiвникiв

J

||.2

Не проходили
навчання не
приймали yllacTb
вiд 30% до]OYо
працiвникiв

2

11.3

Не проходили
наваIання не
прийпtали участь
до 30%
працiвникiв

1

11.4
Bci працiвники
проходили
навчання

0

Критерiй ьiдбору (D. Репvmацiйнi)

12
Скарги, заяви,
зверненнl1

Iнформачiя вiд пiлконтрольного суб'скта
внутрiшнього аудиту.

Показник визначаеться за piK, виходячи
з наявноТ iнформацii на кiнець року

|2.I
Наявнiсть скарг,
заяв, звернень

4

lJ Негативнi публiкаuii
у ЗМI

Iнформаuiя вiд пiдкоtlтрольного суб'скта
внутрiшнього аудиту. зовнiшнi джерела.

Показник ви,}наtlа(,ться за piK, виходя,tи
з наявноТ iнформачi'i' на кiнець року

l3.1
наявнiсть
негативних
гryблiкацiй у ЗМI

4

14

Розгляд скарг на
засiданнях
дисциплiнарних
комiсiй

Iнформаuiя вiд пiдконтрольного суб'скта
внутрiшнього аудиту,

показник визнаtIаеться за pik, виходя.tи
з наявноi iнформацii на кiнець року

14.1

За результата
ми розгляду
застосованi
санкцiТ

4

|4.2

За результата
ми розгляду
санкцiт не
застосовува
лись

з

14,з
Скарги не

розглядались
(вiдсчтнi)

0

15

Результати перевiрки
зовнiшнiх

контролююllих

органiв

Iнформачiя вiд пiдконтрольного суб'екта
внутрiшнього аудиту.

Показник визначаеться за piK, виходячи
з наявноТ iнформачii на кiнець року

15. l

За результата
ми перевiрок
застосованi
штрафнi санкцii
якi призвели до
витраtIаннrI
бюджетцих
коштiв

4



15.2

встановленi
порушеннrI та
недолiки, якi не

призвели до
витрачаншI
бюджетних
коштiв

J

1 5.з

Порушення та
недолiки не
встановленi/перевi
рки не
проволились/iнфо
рмацiя вiдсутня

0

lб

Iнформачiя вiл
правоохорон
них органiв щодо
суми ймовiрноi
матерiальнот шкоди

Iнформацiя вiд правоохоронних органiв
(Генеральна прокуратура Украiни,
Служба безпеки Украiни та iншi).

Показник визнаtIаеться за piK, виходячи
з наявноI iнформаuii на кiнець року

16.1 Понад l00 тис. грн 4

|6.2 Вiд 50 тис. грн до
100 тис. грн

J

16.з
Вiд 20 тис. грн до
50 тис. грн

2

16.4 .Що 20 тис. грн 1

(збиткiв) та (або)
взаемовiдносин з

суб'ектами
господарювання з

ознаками фiктивностi 16.5

Матерiальноi
шкоди (збиткiв) та
(або)
взасмовiдносин з

суб'ектами
господарювання з

ознаками

фiктивностi не
встацовлено/iнфор
мацiя вiдсутня

0

4



Щодаток З*2

до Методики вiдбору об'ектiв для проведення

планових внутрiшнiх аудитiв, визначення
прiоритетностi та перiодичностi проведення таких
аудитiв в системi Мiнстратегпрому (пункт З)

Iндикатори для оцiнки стану внутрiшнього контролю

Ns

з/п
Питання для оцiнки ВарiаtIти вiдповiдi Бал

1 2 J 4

Критерiй вiдбору (F, Сuсmема внуmрiшньоzо конmролtоl

1 Чи встаtlовлеrIа ]иета (ruIiсiя) лiялыIостi?

Hi 3

Вiдсутrrя або Ite tIадаllа iIIфорпIаuiя 2

Так 1

Не стосусться об'екта внутрiшнього
аудиту

0

2

Чи затверджений плаIt дiяльrrостi на

середньостроковий перiол iз

встановленими стратегiчними цiлями
(лалi - стратегiчнi цiлi)?

Hi J

Вiдсутлrя або не лtадаtIа irl(lормацiя 2

Так 1

Не стосусться об'екта внутрiшнього
аудиту

0

3
Чи забезпе.tеtlо моIIiториIлг викоtIаIIIIя

стратегiчrtих цiлей?

Hi 3

Вiдсутrrя або I.Ie Irадана iнформацiя 2

Так l
Не стосусться об'екта внутрiшгtього

а)циту
0

4
Чи досягrrутi у звiтлIому перiодi

встановлепi стратегiчIri uiлi?

Hi J

Вiдсутпя або tte пirдаltа irrформачiя 2

Так 1

Не стосуеться об'екта внутрiшнього
аудиту

0

5

Чи затверджено розподiл повноважепь мiж
керiвником та його заступниками та
визначено порядок взасмозамiltи мiж
керiвництвом вищого рiвня у разi
BiдcyTI.rocTi одного iз лtих?

Hi 3

Вiдсутпя або lte tладана iнформачiя 2

Так 1

Не стосусться об'екта внутрiшнього
аудиту

0

6

Чи затверджеIti положеIII]я про yci
самостiйtti cTllyKTyprri одиltицi r а посllдовi

irIструкчii ycix прачiвгrикiв?

Hi J

Вiдсутня або tte лIадана iIr(lорлrацiя 2

Так l

Не стосусrься об'скта внутрiшнього
аудиту

0

1 чи визttа.tеltо облiкову полiтику'?

Hi з

Вiдс5,111д або IIе IIaдtrtta iIrфорп,lачiя 2

Так l

Но стосусться об'скта вIrутрiшIтього

аудиту
0

8 Чи затверджеIIий порядок плаIIуваIlIlя Hi J



(стратегi.Iного, рiчrIого, операчiйttого,

бюджетtlого), дiяльностi/роботи (у,lпgllrкr,

ix взасмOдiя, графiки, контроль,

пiдзвiтltiсть та вiдповiдальлIiсть за

реалiзачiкl заплаIIоваI Iих завлань)?

ВiдсутrIя або Ile rtадаtлzr irIформацiя 2

Так 1

Не стосусгься об'скта внутрiшнього
аудиту

0

9
Чи 3атверджувався план роботи
(рiчний,операuiйний) на звiтlrий перiод?

Hi 3

Вiдсутня або не лIадана iнформаuiя 2

Так l
Не стосусгься об'екта внутрiшнього

аудиту
0

10
Чи забезпечеItо молtiторинг вико[IаItItя

плаtlу роботи (рiчлrого, операчiйlrого)'?

Hi 3

Вiдсутгrя або lle llадагIа ilrформацiя 2

Так 1

Не стосуегься об'екта внутрiшнього
аудиту

0

11
Чи затверджено вllутрiшIriй докул,tеttт, який

регулtое лiялыtiсть з управлiлIлIя ризиками?

Hi 3

Вiдсутпя або пе tItцatIa iн(lорrчrачiя 2

Так l
Не стосусться об'окта внутрiшнього

аудиту
0

12

Чи затвердженi адмiлtiстративIIt

регламеI.Iти, якi всталIовлкlють порядок
органiзаuii дiяльностi, пов'язаtIоi iз
забезпеченням визначених зако[IодавствоNI

dlуrrкцiй, прочесiв та операrriй'?

Hi 3

ВiлсутIIя zrбо tte Ilaдalta irr(lормачiя 2

Так 1

1з

Чи здiйснювалась iдентифiкаuiя ризикiв, ix
оцiпка та визначались способи реагуван[Iя

у звiтному перiолi (порядок, учасники та iх
взасмодiя)?

Hi 3

ВiдсутIrя або lte tlадаrtа ilrформzrшiя 2

Так l

|4

Чи затверджеFIо кож[Iим керiвllикоп,I
самостiйtlого структурIIого пiдрозлiлу
с(lормовrrlrий ресстр ризикiв у
вiдповiдItостi до повповажеlIь таких
пiдlэоздiлiв?

Hi 3

Вiдсутrrя або не лtадаtIа iIr(lорпlашiя 2

Так 1

15

Hi _)

Чи складаються плаl]и заходlв коIlтролlо
структурIlими пiдроздiлами?

Вiдс1,1119 або tte rtадалtа iп(lоршrацiя 2

Так l

16

Чи застосовуються заходи коIIтролю,

зокрема шляхом вiзування, погодженIIя,

затверджеIIrIя док),меItтiв тощо?

Hi з

ВiдсутIrя або IIс ttaдaIIzt irr(lсlрпrацiя 2

Так 1

Не стосуеться об'скта внутрiшнього
аудиту

0

1,7

Чи урегульоваlIо питаIl[Iя коllтролк) за

доступом до матерiалы,tих i ltеьIltтерiалыlих
pecypciB, облiкових записiв тощо?

Hi J

Вiдсутня або пс надана irrформацiя z
Так l

Не стосусться об'екта внутрiшнього
аудиту

0

18

Чи урег)/льоваIIо питаIIllя захисту
irrформачiйlIих, телекоlчtуtIiкацiйrIих та

Hi з

ВiлсутIIя або tte tIaдaIta iпформачiя 2

Так l
iIrформаuiйlrо-телекомуIIiкацiйrIих систешt'? Не стосусться об'скта внутрiшIлього

аудиту
0

19

Hi J

Чи оргаrriзоваIlо процес (заходи, учасIIики,
ix взасмодiя, пiдзвiтлIiсть Ttl
вiдповiдалыtiсть за реzrлiзацiю) здiйсIлеIlllя
коIIтрол}о за викоIlаtIIIяNI докуплеrrтiв?

ВiлсутrIя або IIе tIaдaItzL iIrфорvIашiя 2

Так 1

Не стосус,ться 0б'скта вIIутрiшrIьOг0

аудиту
0

20 Чи затверджеtti порядки обмirtу Hi J



iнформаIriсю всерединi уста[Iови,
пiдприемства?

Вiлсутrrя абсl tIe rtaдatta ittформашiя 2

Так l
Не стосусться об'скта вI,Iутрiшнього

аудиту
0

21 Чи затверджеtri порядки обмir.Iу
iнформачiсrо iз зовнiшпiми користувачами?

Hi J

Вiдсутrrя або IJe IlадаIIа iIrфорvIаrriя 2

Так l
Не стосуеться об'скта внутрiшнього

аудиту
0

22 Чи урегульOваIlо питанlIя органiзацii
ппrrrплсrrтпrlбiгrl тя ппбптrz l ппиllrлст.lтяллтl?

Hi 3

Вiдс1,1119 або tle IIадаIIа iпформацiя 2

Так 1

Не стосусться об'скта внутрiшнього
аудиту

0

2з Чи органiзовано процес оприлюднення
iнформацii про дiяльнiсть?

Hi _1

ВiдсутlIя або tte llадалlа iнформачiя 2

Так 1

Не стосусться об'екта внутрiшнього
аудиту

0

Так 1

Не стосусться об'екта вIлутрiшнього

аудиту
0
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