
MIHICTEPCTBO З ПИТАНЬ СТРАТЕГIЧНИХ ГАЛУЗЕЙ
ПРОМИСЛОВОСТI УКРАIНИ

нАкАз

м. КиIв Jф 86(28) 1,2 2020 р.

Про затвердження Порядку
здiйснення внутрiшнього аудиту
в системi MiHicTepcTBa з питань
стратегiчних галузей
промисловостi Украiни

Вiдповiдно до пункту 5 Порядку здiйснення внутрiшнього аудиту та
утворення пiдроздiлiв внутрiшнього аудиту, затвердженого постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 28 вересня 2011 року J\b 100t, та з метою
на-пежноi органiзацii i здiйснення внутрiшнього аудиту в системi MiHicTepcTBa з
питань стратегiчних гztлузей промисловостi УкраiЪи

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здiйснення внутрiшнього аудиту в системi
MiHicTepcTBa з питань стратегiчних галузей промисловостi Украiни
(далi - Порядок), що додаеться.

2. .Щепартаменту внутрiшнього аудиту, керiвникам пiдприемств, установ
та органiзацiй, що належать до сфери управлiння MiHicTepcTBa з питань
стратегiчних г€tлузей промисловостi Украiни, забезпечити дотримання вимог
з€вначеного Порядку пiд час здiйснення внутрiшнього аудиту в системi
MiHicTepcTBa з питань стратегiчних гЕlлузей промисловостi Украiни.

3. Контроль за виконанням цього нак€ву з€Lлишаю за собою.

Вiце-премОер-мiнiстр УкраТни -
MiHicTp з питань стратегiчних галузей
промисловостi Украiни олег Уруський



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa з питань
стратегiчних галузей
промисловостi Украiни

Jю 86

порядок
ЗДIЙСНЕННЯ ВНУТРIШНЬОГО АУДИТУ В СИСТЕМI MIHICTEPCTBA З ПИТАНЪ

стрАтЕгIчних гАлузЕй промисловостI укрАiни

I. Загальнi положення
1. I_{ей Порядок розроблено вiдповiдно до частини TpeTboi cTaTTi 26 Бюджетного

кодексу УкраТни вiд 08 липня 2010 року Nь 245б-vI (далi - Бюджетний кодекс), Закону

Украiни пПро .urrобiгання корупцii>, Положення про MiHicTepcTBo з питань стратегiчних

галузей промисловостi Украiни, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 07

вересня iOZO pony Nъ 819 (далi - Положення про Мiнстратегпром), Порядку здiйснення

внутрiшнього аудиту та утворення пiдроздiлiв внутрiшнього аудиту, затвердя(еного

поъru"о"ою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 28 вересня 2011 року N9 1001 (далi - Порядок

Nь 1001), Стандартiв внутрiЙнього аудиту, затверджених наказом MiHicTepcTBa фiнансiв
Украiни вiд 04 *о"rrо 2011 року N9 1247 (далi - Стандарти), Основних засад здiйснення

внутрiшнього контролю розпорядниками бюджетних коштiв, затверджених постановою

Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 12 грудня 2018 рокУ N9 10б2 (далi-Засади), Кодексу етики

прачiвникiв пiдроздiлу вrтутрiшнього аудиту, затвердженого наказом MiHicTepcTBa фiнансiв
УкраiнИ вiд29 вереснЯ 2011 рокУ N9 1217 (далi* КодекС етики), з метою регламентування
процедур, якi стосуються аспектiв дiяльностi з внутрiшнього аудиту) зокрема планування,

проведення та документування внутрiшнiх аудитiв, а також реалiзацiТ iх результатiв.
2' Цей Порядок визначас механiзм здiйснення внутрiшнього аудиту

в апаратi MiHicTepcTBa з питань стратегiчних галузей промисловостi Украiни, на

пiдприъмствах, установах та органiзацiях, що належать до сфери його управлiння.
У разi створення пiдроздiлiв внутрiшнього аудиту на пiдприемствах, в органiзацiях та

бюджетнЙх установах, що наJIежать до сфери управлiння МiнстратегпроМУ (даЛi - ПiДРОЗДiЛИ

внутрiшнього аудиту), керiвники таких пiдроздiлiв безпосередньо пiдпорядковуються

napiu""*u' пiдприемствах, органiзачiй та бюДжетниХ установ, щО належать до сфери

управлiння Мiнстратегпрому, с пiдзвiтними директору Щепартаменту внутрiшнього аудиту

Мiнстратегпрому та повин}Ii дотримуватися вимог цього Порядку.-за 
вiдъутностi пiдроздiлiв спецiалiсти з внутрiшнього аудиту пiлприсмств, органiзацiй

та бюджетниХ установах, щО належатЬ дО сферИ управлiнНя МiнстратегпромУ (далi -
спецiалiсти з внутрiшнього аудиту), безпосередньо пiдпорядковуються керiвникам

пiдприсмств, органiзачiй та бюджетних установ, що належать до сфери управлiння
мiнстратегпрому, та с пiдзвiтними директору ,щепартаменту внутрiшнього аудиту

МiнстратегпромУ i повиннi дотримуватися вимог цього Порядку.
-Щиректор 

Щепартаменту вrrутрiшнього аудиту Мiнстратегпрому координус дiяльнiсть
пiдроздiлiв (спечiалiстiв) з вrrутрiшнього аудиту та надае пропозицii щодо забезпечення ними

належноi якостi здiйснення внутрiшнього аудиту.
У разi створення пiдроздiлу внутрiшнього аудиту на пiдприемствах, в органiзацiях та

бюджетних установах, що належить до сфери управлiння Мiнстратегпрому, Тх керiвники

затверджують Порядок здiйснення внутрiшнього аудиту на пiдприемствах, в органiзацiях та

бюджетних установах.
з. Термirти, наведенi в I]boмy Порядку, в}киваються у таких значеннях:
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аудитор працiвник (спечiалiст) liепартаменту внутрiшнього аудиту
Мiнстратегпрому (далi - [епартамент Мiнстратегпрому), прачiвник (спечiалiст) пiлрозлiлу

з внутрiшнього аудиту;
аудиторське дослiдження - методика здiйснення внутрiшнього аудиту, яка полягае в

чiткiй послiдовностi й порядку застосування окремих методiв аудиту, методичних прийомiв
та процедур для встановлення обОсктивноi iстини rцодо iнформацii, яка пiдлягас аудиТУ, i

доведення цiеi iстини через аудиторський висновок до користувачiв аудиту;
аудиторський доказ-зiбрана та задокументована аудитором iнформаuiя, яку BiH

використовуе з метою обгрунтування висновкiв за результатами внутрiшнього аудиту;
аудиторське завдання

з проведення аудиторського дослiдження;
аулиторськi процедури-комплекс дiй аудитора, спрямованих на отримання

аудиторських доказiв пiд час аудиту;
аудиторськi рекомендацiТ - пропозицii вчинити певнi дiТ, наданi за результатами

внутрiшнього аудиту щодо усунення та недопущення
надалi порушень i недолiкiв, виявлених пiд час його здiйснення;

вiдповiдальна за дiяльнiсть особа * посадова чи iнша особа, яка вiдповiдно до
органiзачiйного, розпорядчого та/або iншого документа вiдповiдае за напрям дiяльностi,

функцii, процеси, що е об'ектом внутрiшнього аудиту;
внутрiшнiй аудит - дiяльнiсть Щепартамент Мiнстратегпрому, пiдроздiлiв

(спецiалiстiв) з внутрiшнього аудиту, спрямована на удосконаJIення системи управлiння,
внутрiшнього контролю, запобiгання фактам незаконнOго, неефективного та
нерезультативного використання бюдх<етних коштiв, виникненню помилок чи iнших
недолiкiв у дiяльностi Мiнстратегпрому, пiдприемств, бюджетних ycTaEIoB та органiзацiй, що
належать до сфери управлiння Мiнстратегпрому, та яка передбачае надання незалежних
висновкiв
i рекомендацiй;

внутрiшнiй контроль - комплекс заходiв, що застосовуються MiHicTpoM, керiвниками
пiдприсмств, бюджетних установ та органiзачiй, що належать до сфери управлiння
Мiнстратегпрому, для забезпечення дотримання законностi та ефективностi використання
бюджетних коштiв, досягнення результатiв вiдповiдно до встановленоi мети, завдань, планiв i
вимог щодо ix дiяльностi;

критерii оцiнки - пiдстава для оцiнки дiяльностi, що е об'ектом внутрiшнього аудиту з

метою визначення необхiдного (бажаного) стану або очiкування щодо такоi дiяльностi;
об'скт внутрiшнього аудиту - дiяльнiсть Мiнстратегпрому, пiдприемств, бюджетних

устаЕов та органiзацiй (у тому числi суб'ектiв господарювання, державна LIacTKa у статутному
капiталi яких перевищуе 50 вiдсоткiв чи становить величину, яка забезпечуе державi право
вирiшального впливу на господарську дiяльнiсть таких суб'сктiв господарювання), що
наJIежать ло сфери управлiння Мiнстратегпрому, в повному обсязi або з окремих питань (на
окремих етапах), та заходи, що здiйснюються MiHicTpoM, керiвниками пiдприемств, установ
та органiзацiй, що наJIежать до сфери управлiння Мiнстратегпрому, для забезпечення
ефективного функцiонування системи внутрiшнього контролю (дотримання принципiв
законностi, ефективного використання бюджетних коштiв та iнших активiв, досягнення
результатiв вiдповiдно до встановленоi метио виконання завдань, планiв i вимог щодо ik
дiяльностi);

офiцiйний документ-аудиторський звiт, складений за результатами внутрiшнього
аудиту, який мiстить вiдомостi про виконання аудиторського завдання, висновки та

рекомендацii;
пiдконтрольний суб'ект внутрiшнього аудиту - апарат Мiнстратегпрому, установи та

пiдприемства, що наложать до сфери управлiння Мiнстратсгпрому;
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плановий внутрiшнiй аудит внутрiшнiй аудит, який проводиться згiдно iз
затвердженим у встановленому порядку Операчiйним/Зведеним операцiйним планом

дiяльностi з внутрiшнього аудиту;
повторний внутрiшнiй аулит - внутрiшнiй аудит, що здiйснюсться пiдроздiлом

(спеuiалiстом) з внутрiшнього аудиту за рiшенням MiHicTpa (керiвника пiдприемства,

установи, органiзацiТ, що належать до сфери управлiння Мiнстратегпрому), для дослiдження
фактiв, викладених у скарзi на дii працiвникiв пiдроздiлу (спецiалiста) з внутрiшнього аудиту,

що надiйшпа до MiHicTepcTBa (пiдприемств) бюдхtетних установ, органiзацiй);
позаплановий внутрiшнiй аудит внутрiшнiй аудит, який не передбачений

Операцiйним/Зведеним операцiйним планом дiяльностi з внутрiшнього аудиту та проводиться
за дорученням MiHicTpa (керiвника пiдприсмства, установи, органiзацiТ, що належить до сфери

управлiння Мiнстратегпрому) для своечасного реагування на проблеми, що виникають пiд час
виконання покладених законодавством завдань та функцiй на MiHicTepcTBo, його
пiдприемства, установи, органiзацiТ;

простiр внутрiшнього аудиту - формалiзована i задокументована шляхом ведення Бази

даних/Зведеноi бази даних, упорядкована сукупнiсть iнформацiТ стосовно об'ектiв
внутрiшнього аудиту, а також пiдконтрольних суб'сктiв внутрiшнього аудиту, щодо
дiяльностi яких можуть проводитись внутрiшнi аулити;

професiйна ретельнiсть - пiдхiд до виконання завдань, що передбачае формування
професiйного судження аудитора на ocHoBi застосування вiдповiдних знань, навичок та
компетенцiй, а також використання адекватних аудиторських методiв, прийомiв i процедур

для надання обrрунтованих, об'€ктивтtих i незалежrтих висновкiв;

робочi документи - записи (форми, таблицi, схеми тощо), за допомогою яких аудитор

фiксус результати застосування методiв i процедур пiд час пла}Iуван}Iя та виконання
аудиторського завдання й аудиторськi докази;

система Мiнстратегпрому - едина система, що складаеться з апарату Мiнстратегпрому,
пiдприсмств, установ та органiзацiй, що належать до сфери управлiння Мiнстратегпрому;

тема внутрiшнього аудиту - узагальнена основа змiсту аудиторського завдання, яка
визначасться пiд час планування внутрiшнього аудиту, зазнача€ться в розпорядчому
документi на проведення внутрiшнього аудиту та Програмi внутрiшнього аудиту.

Iншi термiни в цьому Порядку вживаються у значеFIнях, наведених у Бюджетному
кодексi, Порядку N9 1001, Стандартах, Засадах та Кодексi етики.

II. Ведення простору внутрiшнього аудиту
1. Управлiння Мiнстратегпрому, пiдроздiли (спечiалiсти) з внутрiшнього аудиту

забезпечують формування простору внутрiшнього аудиту.
Простiр внутрiшнього аудиту мае бути формалiзований та задокументований шляхом

ведення бази даних (книга Excel з вкладками/листами).
2. Простiр внутрiшнього аудиту мiстить загальну iнформачiю щодо об'ектiв та

пiдконтрольних суб'сктiв внутрiшttього аудиту, якi включаються до бжи даних за
вертикальним розподiлом.

Що об'сктiв внутрiшнього аудиту налеяtить визначена актами законодавства дiяльнiсть
пiдконтрольних суб'сктiв внутрiшнього аудиту в цiлому або з окремих питань, на окремих
етапах, а саме: загальнi та функцiональнi процеси, контрольно-наглядовi функцiТ,
адмiнiстративнi послуги, бюджетнi програми,

Пiдконтрольнi суб'екти внутрiшнього аудиту входять до простору аудиту за
принципом органiзачiйноТ структури та пiдпорядкуваЕIня.

З. База даних/Зведена база даних простору внутрiшнього аудиту повинна мiстити
iнформацiю про:

об'екти внутрiшнього аудиту;
iдентифiкованi та оцiненi ризики, пов'язанi з вiдповiдним об'ектом внутрiшнього

аудиту;
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визначенi критерiТ вiдбору для вiдповiдного об'екта внутрiшнього аудиту;
ступiнь прiоритетностi об' cKTiB внутрiшнього ау диту i
перiодичнiсть здiйснення внутрiшнiх аудитiв щодо кожного об'екта внутрiшнього

аудиту;
найменування структурних пiдрозлiлiв апарату дер}кавного органу, бюдrrсетноТ

установи, а також пiдприсмств та органiзацiй, що належать до сфери управлiння
Мiнстратегпрому;

проведенi аудити (дата i перiод проведення);
найменування, мiсцезнаходження, код за СДРПОУ пiдконтрольного суб'екта

внутрiшнього аудиту;
найменування i код програмноТ класифiкацiТ видаткiв та кредитування Bcix бюджетних

програм;
теми, дати проведення Bcix попереднiх внутрiшнiх аудитiв iз зазна.rенням перiоду, rцо

пiдлягав аудиту;
стан виконання рекомендацiй за результатами внутрiшнього аудиту (у вiдсотках);
загальнi та функцiональнi процеси, адмiнiстративнi послуги, що надаються

пiдконтрольними суб'ектами внутрiшнього аудиту, контрольно-наглядовi функцii.
4. Щепартаментом Мiнстратегпрому, пiдроздiлами (спечiалiстами) з внутрiшнього

аудиту формуеться та ведеться База даних, що складасться з окремих вкладок/листiв книги
Excel <Простiр внутрiшнього аудиту> (лодаток 1):

Iнформацiя про пiдконтрольнi суб'скти в}Iутрiшнього аудиту та Iнформацiя щодо
процесiв в дiяльностi пiдконтрольних суб' cKTiB внутрiшнього аудиту.

Iнформачiя про пiдконтрольнi суб'скти внутрiшнього аудиту мiстить: найменування,
мiсцезнаходження, код за еДРПОУ пiдконтрольного суб'скта внутрiшнього аудиту) теми,

дати проведення Bcix попереднiх внутрiшнiх аулитiв iз зазна.rенtlям перiоду, що пiдлягав
аудиту, та вiдомостi про стан виконання рекомендацiй за результатами проведеного
внутрiшнього аудиту (у вiдсотках) вноситься до таблицi, форма якоi наведена у вкладцi/листi
Iнформацiя про пiдконтрольнi суб'скти внутрiшнього аудиту книги Excel <Простiр
внутрiшнього аудиту>.

Пiдконтрольнi суб'скти внутрiшнього аудиту вносяться за:

органiзацiйною структурою (наприклад, самостiйгti cTpyкTypнi пiдроздiли
департаменти, управлiння, вiддiли, сектори Мiнстратегпрому);

пiдпорядкуванням (наприклад, пiдприемства [ержавного космi.lного агентства
УкраТни);

мiсцем розташування (установи центраJIьного, обласного.lи районного piBHiB).

Iнформачiя про процеси дiяльностi пiдконтрольних суб'сктiв внутрiшнього аудиту
вiдображаеться у книзi Excel кПростiр внутрiшнього аудиту) у вкладцi/листi Iнформацiя щодо
процесiв в дiяльностi пiдконтрольних суб'сктiв внутрiшнього аудиту.

Процеси подiляються на:

загальнi - стандартнi процеси, якi притаманнi дiяльностi кожного пiдконтрольного
суб'екта внутрiшнього аудиту (наприклад, складання та виконання кошторису/фiнансового
плану, здiйснення оплати працi та нарахувань на заробiтну плату, ведення кадровоТ роботи,
процес ведення претензiйно-по:зовноI роботи, здiйснення публiчних закупiвель тощо);

функцiональнi специфiчнi прочеси, якi xapaкTepнi лише для вiдповiдних
пiдконтрольних суб'ектiв внутрiшнього аудиту. На вiдмiну вiд загаJIьних процесiв

функцiональнi процеси виконуються лише окремими пiдконтрольними суб'сктами
внутрiшнього аудиту;

контрольно-наглядовi функцii - здiйснюються пiд ,1ng управлiнського контролю
законностi тих чи iнших управлiнських дiй, доцiльностi та ефективностi реалiзачii
управлiноьких рiшонь, Наглядова функuiя полягас у здiйOноннi управлiнського контролю за
точним та неухильним виконанням законодавства;
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адмiнiстративнi послуги - результат здiйснення владних повноважень суб'ектом
надання адмiнiстративних послуг за заявою фiзичноТ або юридичноi особи, спрямований на
набуття, змiну чи припинення прав таlабо обов'язкiв такоi особи вiдповiдно до законодавства;

бюджетнi програми - сукупнiсть заходiв, спрямованих на досягнення единоi мети,
завдань та очiкуваного результату, визначення та реалiзацiю яких здiйснюс розпорядник
бюджетних коштiв вiдповiдно до покладених на нього функцiй.

Щепартаментом Мiнстратегпрому, пiдроздiлами (спецiалiстами) з внутрiпrнього аудиту
заповнюеться iнформачiя про бюджетнi програми у разi, коли Мiнстратегпром, його
бюджетна установа е головним розпорядником бюджетних коштiв або вiдповiдальним
виконавцем бюджетноi програми.

KpiM того, щодо кох(ного об'екта внутрiшнього аудиту, внесеного до книги Excel
<Простiр внутрiшнього аудиту) у вкладцi/листi Iнформацiя щодо процесiв у лiяльностi
пiдконтрольних суб'ектiв внутрiшнього аудиту, зазначасться iтлформацiя про iдентифiкованi
та оцiненi ризики, визначенi критерiТ вiдбору та ступiнь прiоритетностi.

5. Щепартаментом Мiнстратегпрому ведеться Зведеrта база даних, яка мiстить
iнформацiю про ycix об'ектiв внутрiшнього аудиту та пiдконтрольних суб'сктiв внутрiшнього
аудиту. Така iнформачiя розмiщусться в окремих вкладках/листах книги Ехсе1 кПростiр
внутрiшнього аудиту> в розрiзi кожного пiдконтрольного суб'екта внутрiшнього аудиту.

Що ЗведеноТ бази даних входить база даних Щепартаменту Мiнстратегпрому,
пiдроздiлiв (спецiалiстiв) з внутрiшнього аудиту в системi Мiнстратегпрому.

6. Формування простору внутрiшнього аудиту здiйснюсться з використанням
документальних джерел iнформацiТ, зокрема:

законодавчих та нормативно-правових aKTiB, що регулюють дiяльнiсть дерхсавних
органiв, а також пiдконтрольних суб'ектiв внутрiшнього аудиту. У таких документах
визначено завдання та функцii, права та обов'язки, правовий статус та пiдпорядкування;

стратегiчних та операцiйних планiв (pi.IHi, пiврiчнi, квартальнi), в яких описуються
мета (мiсiя) та стратегiчнi цiлi (прiоритети) лiяльностi державного органу, завдання та заходи
з ii реалiзацiТ, кiнцевi результати (iндикатори) виконання завдань) визначаються вiдповiдальнi
виконавцi (спiввиконавцi) ;

внутрiшнiх документiв пiдприсмств, органiзацiй, установ (органiзацiйна структура,
положення про cTpyкTypHi пiдроздiли, посадовi iнструкцiТ, вiдповiднi порядки та регламенти).
У таких документах мiститься перелiк структурних пiдроздiлiв, визначено повноваження та
вiдповiдальнiсть (пiдзвiтнiсть) керiвництва та працiвникiв, розподiл повноважень та
вiдповiдальностi (пiдзвiтностi), ik закрiплеlлня за виконавцями (спiввиконавцями),
встановлено порядок складання та подання звiтностi про результати дiяльностi, включаючи
результативнi показники щодо досягнення поставлених завдань, piBHi, форми та термiни
звiтування, визнаr{ено порядки планування, органiзацii, здiйснення окремих процесiв;

паспортiв бюджетних програм, фiнансових планiв державних пiдприсмств, звiтностi
(фiнансовоi та нефiнаr-rсовоТ звiтностi), якi мiстять покчrзFIики дiяльностi установ/пiдприемств;

аудиторських звiтiв пiдроздiлiв (спецiалiстiв) з внутрiшнього аудиту та актiв/звiтiв
зовнiшнiх контролюючих органiв, в яких мiститься iнформачiя щодо недолiкiв системи
внутрiшнього контролю та фактiв порушень, а тако}к наданих висновкiв i
рекомендацiй/обов' язкових вимог.

peccTpiB ризикiв пiдконтрольних суб'сктiв внутрiшнього аудиту.
7. У рамках визначення простору внутрiшнього аудиту доцiльно проводити

консультацii з MiHicTpoM, вiдповiдальними за дiяльнiсть пiдконтрольного суб'скта
внутрiшнього аудиту для висловлення ними думки щодо повноти визначених [епартаментом
Мiнстратегпрому, пiдроздiлом (опецiалiстом) з внутрiшнього аудиту напрямiв дiяльностi,
функцiй чи процесiв, а також дiю.rих в MiHicTepcTBi, на пiдконтрольних суб'сктах
внутрiшнього аудиту заходiв контролю та системи внутрiшнього контролю в цiлому.

З метою iдентифiкацii ycix напрямiв дiяльностi, функцiй, процесiв тоIцо пiд час
проведення консультацiй доцiльно з'ясувати, зокрема:
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ocHoBHi цiлi дiяльностi Мiнстратегпрому, пiдконтроль}Iих суб'сктiв внутрiшнього
аудиту та ролi структурних пiдроздiлiв у Тх досягненнi, ефективнiсть та результативнiсть
роботи структурних пiдроздiлiв;

проблемнi питання та ризики в дiяльностi структурних пiдроздiлiв Мiнстратегпрому,
пiдконтрольних суб'сктiв внутрiшнього аудиту, якi заважають досягнути визначенi цiлi
дiяльностi;

iншi питання, що е прiоритетними у дiяльностi Мiнстратегпрому, на якi варто звернути

увагу пiдроздiлу внутрiшнього аудиту.
8. Пiдроздiли (спецiалiсти) з внутрiшнього аудиту забезпечують подання до

,,Щепартаменту Мiнстратегпрому один раз на piK (у TepMiH до 01 вересня) заповненого
вiдповiдно до вимог Стандартiв та цього Порядку, простору внутрiшнього аудиту.

У разi перерозподiлу завдань та функцiй мiж вiдповiдними органами або створення,
лiквiдацiI чи реорганiзацiТ пiдприсмств та установ, що належать до сфери управлiння
Мiнстратегпрому, доцiльно надавати ло ,Щепартаменту Мiнстратегпрому актуалiзований
(уточнений) простiр внутрiшнього аудиту.

9. Щепартамент Мiнстратегпрому аналiзуе та заповнюе простiр внутрiшнього
аудиту не рiлше одного разу на piK до початку формування операцiйного плану на наступний
плановий перiод.

10. Щиректор Щепартаменту Мiнстратегпрому (керiвник пiдроздiлу (спецiалiст)
з внутрiшнього аудиту) забезпечуе формування простору внутрiшнього аудиту та пiдтримку
його в актуальному cTaHi.

1 1. Щороку База даних Щепартамеrтту Мiнстратегпрому, розмiщена
у вклалчi/листi Iнформашiя про пiдколlтрольнi суб'скти вtлутрiшнього аудиту книги Excel
кПростiр внутрiшнього аудиту), роздруковусться та формусться у справу з метою ii аналi:зу та
збереження вiдповiдно до розробленоi номенклатури справ ffепартаменту Мiнстратегпрому.

III. Планування дiялыlостi з вrrутрiшнього аудиту
1. .Щиректор .Щепартаменту Мirтстратегпрому, керiвник пiдрозлiлу (спецiалiст)

з внутрiшнього аудиту забезпечують формування Стратегi.lного та Операчiйного планiв
дiяльностi з внутрiшнього аудиту (далi - Операцiйний план/Стратегiчний план), Зведеного
операцiйного плану дiяльностi з внутрiшнього аудиту та Зведеного стратегi.rного плану
дiяльностi з внутрiшнього аудиту (далi - Зведений операчiйний план/стратегiчний план; при
вживаннi разом - Зведенi плани) на пiдставi документально оформлених результатiв оцiнки
ризикiв, яка проводиться не рiдше одного разу на piK,
з метою визначення прiоритетiв роботи пiдроздiлу (спечiалiста) з внутрiшнього аудиту, що
мають враховувати стратегiю (прiоритети) та цiлi дiяльностi Мiнстратегпрому,

2. Процес стратегiчного та операцiйного планування дiяльностi
з внутрiшнього аудиту в MiHicTepcTBi передбачас ризик-орiентований вiдбiр Щепартаментом
Мiнстратегпрому, пiдроздiлом (спеrliалiстом) з внутрiшнього аудиту ва}кливих та актуаJIьних
для пiдконтрольного суб'екта внутрiшнього аудиту об'ектiв внутрiшнього аудиту й
покликаний забезпечити у випадку обмежених pecypciB обрання для дослiдженFIя найбiльш
ризикових об'ектiв внутрiшнього аудиту.

Ризик - орiснтований вiдбiр здiйснюсться за такими етапами:
визначення простору внутрiшtлього аудиту шляхом ведення Бази даних/ЗведеноТ бази

даних;
визначення подiй та iдеrrтифiкацiя ризикiв;
оцiнка ризикiв за ймовiрнiстю та впливом;
визначення прiоритетних об'сктiв внутрiшнього аудиту :]а допомогою критерiТв

вiдбору;

формування, погодження/затвердження Стратегiчного та Операцiйного планiв,
Зведених планiв i внесення змiн до них,
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З. Порядок складання та ведення простору внутрiшнього аудиту визначено в

роздiлi II цього Порядку.
4. При визначеннi подiй та iдентифiкацiТ ризикiв враховусться система управлiння

ризиками (лiяльнiсть керiвництва та працiвникiв пiдконтрольного суб'скта внутрiшнього
аудиту з iдентифiкачiI ризикiв, проведення ik оцiнки, визначеFIня способiв реагування на
iдентифiкованi та оцiненi ризики, здiйснення перегляду iдентифiкованих та оцiнених ризикiв
для виявлення нових татаких, п{о зазнали змiн), що застосовуеться у пiдконтрольного суб'скта
внутрiшнього аудиту.

Управлiння ризиками в системi Мiнстратегпрому здiйснюеться вiдповiдно до положень
Iнструкцii з органiзацii внутрiшнього контролю в системi MiHicTepcTBa з питань стратегiчних
галузей промисловостi УкраТни, затвердженоТ наказом MiHicTepcTBa з питаFIь стратегiчних
галузей промисловостi Украiни (лалi - Iнструкцiя з внутрiшнього контролю).

У тих випадках, коли у пiдконтрольному суб'сктi внутрiшнього аудиту запроваджено
дiяльнiсть з управлiння ризиками, пiдроздiли (спечiалiсти) з внутрiшнього аудиту повиннi
дослiдити наявнiсть внутрiшнiх док}ментiв, якi регламентують дiяльнiсть з управлiння
ризиками та дотримання вимог цих документiв керiвництвом та працiвниками
пiдконтрольного суб'скта внутрiшнього аудиту, проаналiзувати ресстри ризикiв з метою

розумiння ризикiв, дослiдити повноту виявлення ризикiв, проаналiзувати обранi способи

реагування на ризики, оцiнити спiвпадiння обраних способiв реагування на ризики з

аудиторським судженням, виявити не iдентифiкованi ризики та залишковi ризики, якi,
незважаючи на запровадженi заходи контролю, заJIиIхаються високими тощо.

При цьому пiдхiд до визначення ризикiв буд" вiдрiзнятися, якщо керiвником
пiдконтрольного суб'екта внутрiшнього аудиту не запроваджено дiяльнiсть з управлiння
ризиками на послiдовнiй та структурованiй ocHoBi.

У таких випадках аудитори самостiйно визначають подii, якi призводять до виникнення

ризикiв, проводять оцiнку ризикiв щодо ймовiрностi ix виникнення та впливу на досягнення
цiлей дiяльностi пiдконтрольного суб'екта внутрiшнього аудиту.

На цьому етапi щодо кожного об'скта аудиту у просторi внутрiшнього аудиту
iдентифiкуrоться подiТ (зовгriшнi та внутрiшнi), що можуть вплинути на досягнення
пiдконтрольним суб'сктом внутрiшнього аудиту визначених цiлей та, якi залехtно вiд впливу,
подiляються на мохtливостi (позитивний вплив на досягнення пiдконтрольним суб'ектом
внутрiшнього аудиту визначених цiлей) i ризики (негативний вплив на досягнення
пiдконтрольним суб'сктом внутрiшнього аудиту визначених цiлей).

Визначеьтня ризикiв здiйснюсться з урахуванням фiнансовоТ i нефiнансовоТ iнформачii,
а також на пiдставi аналiзу документальних джерел пiдконтрольного суб'екта внутрiшлtього
аудиту.

Пiд час iдентифiкацii та формулювання ризикiв необхiдно уникати визначення ризикiв,
якi не мають впливу на цiлi, та с Тх зворотним формулюванням. Слiд враховувати причину
виникнення ризику та можливий його вплив на цiлi (при.тинно-наслiдковий зв'язок).

З метою належноi iдентифiкацiТ та оцiнки ризикiв директор ,Щепартаменту
Мiнстратегпрому, керiвник пiдроздiлу (спецiалiст) з внутрiшнього аудиту повинен з'ясувати
та врахувати думку керiвництва Мiнстратегпрому, пiдприемств, установ, органiзацiй, що
належать до сфери управлiння Мiнстратегпрому, щодо проблемних питань та ризикiв, якi
впливають на досягнення пiдконтрольним суб'ектом внутрiшнього аудиту цiлей, а також
провести консультацii з вiдповiдальними за дiяльнiсть з цих питань.

5. Оцiнка щодо ймовiрностi настання подiй, що створюють ризики (оцiнка
ймовiрностi), та розмiру Тх наслiдкiв (оцiнка впливу) на досягнення визначених цiлей,
здiйснюсться пiсля визначення подiй та iдентифiкацii ризикiв.

Оцiнка ймовiрностi перелбачас визначення можливостi виникнення ризику, а оцiнка
впливу - фiнансовi та нефiнансовi наслiдки для пiдконтрольного суб'скта внутрiшнього
аудиту у випадку настання ризику. PiBeHb ризику визнаrIасться за допомогою присвоення

ризикам вiдповiдних балiв,
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Оцiнку впливу та оцiнку ймовiрностi (присвосння балiв) можна здiйснювати рiзними
методами, зокрема, шляхом колегiальноТ оцiнки ризикiв, врахувавши думку кожного

працiвника, загального обговOрення та узгодження щодо присвосним ризикам балiв.

Загальна оцiнка ризику (загальний бал) визначасться шляхом множення оцiнки
ймовiрностi та оцiнки впливу,

За допомогою вiдповiдних балiв визначаються об'скти внутрiшнього аудиту з ду}ке
високим, високим, середнiм, низьким стуtIенем (piBHeM) ризику для пiдконтрольного суб'скта
внутрiшнього аудиту.

6. Визначення прiоритетних об'сктiв внутрiшнього аудиту в системi
Мiнстратегпрому здiйснюсться вiдповiдно до Критерiiв, за якими оцiнюеться ступiнь (piBeHb)

ризику вiд провалження дiяльностi апарату Мiнстратегпрому, пiдприемств, органiзацiй та

установ, що наJIежать ло сфери його управлiння, здiйснюсться вiдбiр об'ектiв для проведення
планових внутрiшнiх аудитi i визначаеться прiоритетгriсть та перiодичнiсть проведення таких
аудитiв, якi затверджуються наказом Мiнстратегпрому.

7, Пiд час здiйснення ризик - орiентованого вiдбору об'ектiв внутрiшнього аудиту

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

управлiння, взаемодiють зi структурними пiдроздiлами апарату Мiнстратегпрому,
органiзачiями, установами, пiдприсмствами, що належать до сфери його управлiння, зокрема
шляхом направлення запитiв, листiв та службових записок про надання iнформацiT особам
вiдповiдальним за дiяльнiсть.

8. Itiнцевим етапом ризик-орiентованого вiдбору е формування,
погодження/затвердження Стратегiчного та Операuiйного планiв, Зведених планiв та внесення

до них змiн,
Щей процес складаеться з таких послiдовних дiй:
1) розробка та формування просктiв Стратегi.lного та Операцiйного планiв дiяльностi з

внутрiшнього аудиту пiдроздiлами (спецiалiстами) з внутрiшнього аудиту (рекомендованi

форми Стратегiчного плану наведено в додатку 2 (розлiли IV, V, VI Стратегiчного плану
складаються за допомогою програми Microsoft Ехсе1), Операцiйного плану - у додатку З ло
цього Порядку (роздiли II, III Операцiйного плану складаються за допомогою програми
Microsoft Excel));

2) погодження керiвником пiдприсмства, установи, органiзачii Стратегiчного та
Операцiйного планiв дiяльностi з внутрiшнього аудиту (таких планiв iз змiнами) у визначенi
термiни;

3) внесення змiн до Стратегiчного та Операцiйного планiв дiяльностi
з внутрiшнього аудиту (у разi необхiдностi) (рекомендованi форми Стратегi.tного та
Операчiйного планiв iз змiнами наведено в додатках 2-|,З-]r до цього Порялку (розлiли IV, V,
VI Стратегiчного плану iз змiнами та роздiли III, IV Операцiйного плану iз змiнами
заповнюються за допомогою програми Microsoft Ехсе1));

4) подання керiвниками пiдприемств, установ, органiзачiй до Щепартаменту
Мiнстратегпрому погоджених ними Стратегiчного та Операцiйного планiв дiяльностi
з внутрiшнього аудиту (таких планiв iз змiнами) у визначенi термiни;

5) формування ,Щепартаментом Мiнстратегпрому проектiв Зведених планiв
(рекомендованi форми Зведеного стратегiчного плану наведено в додатку 4, Зведеного
операцiйного плану - у додатку 5 до цього Порядку);

б) затверлження керiвником Мiнстратегпрому Зведених планiв;
7) внесення змiн до Зведених планiв (у разi необхiдностi) та ik затвердження

керiвником MiHicTepcTBa (рекомендовану форму Зведеного стратегiчного плану (iз змiнами)
навсдсно в додатку 4-1, Звеленого операцiйного плану (iз змiнами) - у додатку 5-1 до цього
Порядку);
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8) оприлюднення затверджених керiвником MiHicTepcTBa Зведених планiв на

офiцiйному вебсайтi Мiнстратегпрому;
9) направЛення дО МiнфiнУ копiй затверджених керiвником IVliHicTepcTBa Зведених

планiв (ЗвЪдених планiв зi змiнами) протягом десяти робочих днiв
з дати Тх затвердхtення.

9, Стратегi.lний план/зведений стратегiчний план склада€ться один раз на три

роки, враховуе стратегiю MiHicTepcTBa та визначае завдання i результати, яких Щепартамент
мi".rраrегпрому, пiлрозлiли (спечiалiсти) з внутрiшнього аудиту повиннi досягнути
протягом наступних трьох poKiB.

10. Стратегiчний план/Зведений сr,ратегiчний план мiстить TaKi розлiли:
роздiл i кмета (мiсiя) внутрiшнього аудиту) формуеться з урахуванням завдань,

функцiй, визначених нормативно-правовими актами, що регулюють дiяльнiсть з внутрiшнього

аудиту,
Роздiл II кСтратегiя планування дiяльностi з внутрiшнього аудиту> передбачае:

визначення стратегiчних цiлей внутрiшнього аудиту з урахуванням стратегiчних цiлей
MiHicTepcTBa;

з;о.у"u"rО та врахування думкИ керiвника МiнстратегпромУ (пiдприсмств, органiзацiй,

установ, що налеЖать дО сфери управлiння MiHicTepcTBa) rчодо ризикових сфер дiяльностi
Mini.r.p.r"u (установ, закладiв, пiдприсмств, що нале}кать до сфери управлiння
MiHicTepcTBa);

проведення консультацiй з вiдповiдальними за дiяльнiсть особами щодо проблемних

питань та ризикiв, якi впливають на досягнення цiлей Мiнстратегпрому (органiзацiй, установ,
пiдприсмств, що належать до сфери управлiння MiHicTepcTBa) з метою правильностi

формулювання аудиторськоi думки про ризики;
проведення (або актуалiзацiя) оцiнки ризикiв перед складанням планiв

з метою визначення прiоритетних об'сктiв внутрiшнього аудиту;

врахування результатiв внутрiшнiх аулитiв, проведених за ocTaHHi три роки.
Роздiл III <Стратегiчнi цiлi та завдання внутрiшнього аудиту).
стратегiчнi цiлi та завдання внутрiшнього аудиту формуються враховуючи стратегiчнi

цiлi/прiоритети дiяльностi Мiнстратегпрому.
У рамках однiсТ стратегi.IноТ цiлi внутрiшнього аудиту можуть визначатися декlЛЬка

завдань внутрiшнього аудиту, якi включають здiйснення внутрiшнiх аулитiв та iншот

дiяльностi пiдроздiлами (спецiалiстами) з внутрiшнього аудиту, Кожне завдання внутрiшнього

аудиту мае мiстити чiткi ключовi показники результативностi, ефективностi та якостi.
Роздiл IV кПрiоритетнi об'екти внутрiшнього аудиту),
Прiоритетнi об'екти внутрiшнього аудиту визначаються за результатами оцiнки

ризикiв та застосованих критерiiв вiдбору,

Щороку працiвниками Щепартаменту Мiнстратегпрому, пiдроздiлами (спечiалiстами)
з внутрiшнього аудиту проводиться оцiнка ризикiв або забезпеTуеться актуалiзацiя

попередньоТ оцiнки ризикiв з метою оновлення перелiку прiоритетних об'сктiв внутрiшнього

аудиту.
щля унiфiкацiт пiдходiв до визначення ступеню прiоритетностi об'сктiв внутрiшнього

аудиту застосовусться шкаJIа визначення ступеня прiоритетностi об'ектiв внутрiшнього

аудиту (1 - квисокий прiоритет>, 2 - ксерелнiй прiоритет)), 3 - <низький прiоритет>):

високиЙ прiоритеТ (вiдповiдас (високоМу/дуже високому)) ступенЮ прiоритетностi);
середнiй прiоритет (вiдповiдае (середньому) ступеню прiоритетностi);
низький прiоритет (вiдповiдае (низькому) ступеню прiоритетностi).

Щля унiфiкацii пiдходiв до системи оцiнювання ризикiв застосовусться шкала piBHiB

ризику:
о високиЙ piBoHb ризику (вiдповiдно - за шкаJIою (ду}Ito високих>/<(виQоких)

оцiнок ризику);. середнiй piBeHb ризику (вiдповiдно - за шкалою ксереднiх> оцiнок ризику);
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. низький piBeHb ризику (вiдповiдно -:]а шкаJтою (низьких) оцiнок ризику),
Роздiл V <Здiйснення внутрiшнiх аулитiв>.

у розлiлi наводяться стратегiчнi цiлi внутрiшнього аудиту, на досягнення яких

.rrp"ro"uni завдання внутрiшнього аудиту, пов'язанi зi здiйсненням внутрiшнiх аудитiв та

npiop"r.r"i об'скти внутрiшнього аудиту, визначенi за результатами ризик-орiснтованого
вiдбьру, iз зазначенням року дослiдяtення rцодо кожного об'екта внутрiшнього аудиту.

Роздiл Vi <Здiйснення iншоТ дiяльностi з внутрiшнього аудиту),
у розлiлi конкретизуються завдання внутрiшнього аудиту, пов'язанi зi здiйсненням

iншоi дiяльностi з внутрiшнього аудиту (за видами такоi роботи). В рамках реалiзацiТ

вiдповiдного завдання внутрiшнього аудиту визначаються плановi перiоли виконання на

здiйснення iншоi дiяльностi з внутрiшнього аудиту,
1 1. Операчiйний план/Зведений операчiйний план складасться на каJIендарний piK з

урахуванням завдань i результатiв виконання Стратегiчного плану/Зведеного стратегi,lного

плану.
12, ОперачiйНий план/ЗВедений операчiйНий плаН складастьСя з трьох роздlлlв,
Роздiл I кЗдiйснення внутрiшнiх аудитiв> повинен мiстити:
iнформачiю про прiоритетнi об'скти внутрiшнього аудиту зi Стратегiчного

плану/Звеле"о.о стратегiчного плану, щодо яких запланованi дослiдження у перiодi, на який

складасться Операчiйний план/Зведений операцiйний план;
пiдставу для включення об'сктiв внутрiшнього аудиту (завдання внутрiшнього аудиту

зi Стратегiчного плану/зведеного стратегiчного плану, на досягнення якого спрямовано

здiйснення внутрiшнього аулиту);
opieHToBHi обсяги (масштаб) дослiдження запланованого об'скта внутрiшнього аудиту

пiд час здiйснення внутрiшнього аудиту;
найменування пiдконтрольного суб'екта внутрiшнього аудиту, в якому здiйснюсться

внутрiшнiй аудит;
перiод, що буде охоплюватися пiд час здiйснення внутрiшньогО аУДИТУ;

TepMiH здiйснення внутрiшнього аудиту (квартал, пiврiччя).
у Роздiлi Ii <Здiйснення iншоi дiяльностi з внутрiшнього аудиту) зазначаються:

пiдстава для включення заходу з iншот дiяльностi з внутрiшнього аудиту до

операцiйного плану/зведеного операцiйного плану - завдання внутрiшнього аудиту У
стратегiчному планi/зведеному стратегi.tному планi, на досягнення якого спрямована

реалiзацiя вiдп<lвiдного заходу з iншоi дiяльностi з внутрiшнього аудиту або лоручення
керiвника MiHicTepcTBa (установи, що належить До сфери управлiння Мiнстратегпрому) тощо;

захiд з iншоi дiяльностi з внутрiшнього аудиту;
термiни виконання заходу з irrшоi дiяльностi з внутрiшнього аудиту (квартал, пiврiччя).

До Роздiлу III кобсяги робочого часу на здiйснення внутрiшнiх аулитiв та виконання

заходiв з iншоi дiяльностi з внутрiшнього аудиту) входить iнформаuiя про:

посаду праrдiвника пiдроздiлу (спецiалiста) з внутрiшньОГО аУДИТУ;

загальну кiлькостi робо,тих днiв на piK;

фактичну кiлькостi посад за кожною категорiею;
загальний плановий обсяг робочого часу (у людино-днях) на здiйснення внутрiшнiх

аулитiв у розрiзi вiдповiдних категорiЙ посад;

коефiчiснти y.IacTi у здiйсненнi внутрiшнiх аулитiв для вiдповiдноi посади, а саме:

для Щепартаменту Мiнстратегпрому коефiцiснт участi у здiйсненнi внутрiшнiх аулитiв

директор ,Щепартаменту - 0,1; заступника директора ,Щепартаменту - начальника вiддiлу * 0,З;

"u.rarrurr"Ka 
вiддiлу - O,Ji головного спецiалiста - 0,8. Щля пiлроздiлiв (спеuiалiстiв) з

внутрiшнього аудиту коефiцiснт участi у здiйсненнi внутрiшнiх аулитiв нааIальника (вiддiлу,

завiдувачiв сектору та (у разi гтаявностi) iх :]аступникiв - 0,6; головних та провiдних

спецiалiсТiв вiддiлУ (соктору) - 0,9; споцiалiстiв з внутрiшнього аудиту установ (без утворення
пiдроздiлу) - 0,8;
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планового обсягу робочого часу на здiйснення внутрiшнiх аудитiв (у люлино-днях), що

визначасться UIляхом застосування вiдповiдного коефiцiснта до участi у злiйсненнi внутрiшнiх

аудитiв' KpiM тогО, до планОвого обсяГу робочоГо часУ на здiйснення внутрiшнiх аудитiв

входить резерв на здiйснення позапланових внутрiшнiх аудитiв не бiльше 25 о/о вiд планового

обсягу рЪбо.rо.о часу з урахуванням досвiду tцодо кiлькостi та тривалостi таких аулитiв у
попереднlх роках;

планового обсягу робочого часу
з внутрiшнього аудиту (у люлино-днях),

1З. Стратегiчний та Операчiйний плани

керiвниками пiдприемств, установ, органiзацiй,

на виконання заходiв з iншоi дiяльностi

(TaKi плани iз змiнами) погоджуються
u{о належать до сфери управлiння

Мiнстратегпрому.
|4. ^ 

КерiвниКи пiдприемств, устанОв, органiзацiй, rцо належать ло сфери управлiння
мiнстратегпрому, один раз на три роки у TepMirr до 01 жовтня забезпе,lують подання до

Щепартаменту Мiнстратегпрому Стратегiчного плану.' 
Керiвники пi!прией.r", установ, органiзацiй, rцо наJIежать до сферИ управлiннЯ

Мiнстратегпрому, один раз на piK у TepMiH до 01 жовтня забезпечують подання до

Щепартаменту Мiнстратегпрому Стратегiчного плану (iз змiнами) (у разi наявностi змiн),

ОперачiйНого планУ, сформоВаних за результатами ризик-орiентованого вiдбору об'ектiв

аудиту, та розрахунку обсягiв робочого часу на здiйснення внутрiшнiх аудитiв пiдроздiлами

(спецiалiсТами) З внутрiшнЬого аудитУ пiдприсмСтв, устанОв, органiзацiй, щО На,'tеЖаТЬ ДО

сфери управлiння Мiнстратегпрому. Рекомендовану форму розрахунку обсягiв робочого часу

наведено в додатку 7 до цього Порядку.
внутрiшнього аудиту забезпечують формуваннякерiвники пiдроздiлiв (спецiалiсти) з внутрiшнього аудиту забезпечують формування 1

поданflя керiвникам пiдприемство органiзацiй, установ, що Еалежать до сфери управлiння
MiHcTpaTe.npory, зазначоних планiв, розрахунку обсягiв робочого часу та iнформаuii про

,rоrрa6" 
" 

p..ypbur, необхiдноi для забезпечення виконання Стратегiчного та Опорацiйного

планiв. Рекомендовану форму
цього Порядку.

iнформачii про потреби в ресурсах FIаведено в додатку 6-1 до

15. У разi змiни стратегiТ (прiоритетiв) та цiлей дiяльностi Мiнстратегпрому, за

результатами проведення оцiнки ризикiв та з iнших обгрунтованих пiдстав керlвник

пiдроздiлу (спечiалiсф з внутрiшнього
Стратегiчного та Операчiйного планiв.

аудиту забезпечуе перегляд та внесення змlн до

За потреби внесення змiн до Стратегiчного та Операчiйного планiв керiвниК пiдроздiлУ

(спецiалiст) з внутрiшнього аудиту надас керiвнику установи вiдповiдне письмове

обгрунтування,
Iiерiвники пiдроздiлiв (спецiалiсти) з внутрiшнього аудиту у TepMiH не пiзнiше 20

листопада подають до Щепартаменту Мiнстратегпрому погодхtенi керiвниками пiдприемств,

установ, органiзачiй, що належать до сфери управлiння Мiнстратегпрому, змiни до

Стратегiчноrо ,u Операuiйного планiв дiяльностi з внутрiшнього аудиту у плановому перiодi

з вiдповiдним обгрунтуванням.

Щатою подання до Щепартаменту Мiнстратегпрому Стратегi,lного та Операuiйного

планiв (таких планiв iз змiнами) дiяльностi з внутрiшнього аудиту вважасться дата Тх

ресстрацiТ в Мiнстратегпромi,
16. У разi наявностi зауважень,щепартаменту Мiнстратегпрому ло Стратегiчного та

Операцiйного планiв (таких планiв iз змiнами) пiдроздiлiв (спеuiалiстiв)

з внутрiшНього аудиТу, керiвники пiдприсмств, установ, органiзацiй, що налех(ать до сфери

yrrpu"ni"r" Мiнстратегпрому, забезпечують коригування з€вначених планiв з урахуванням
таких зауважень та подання ik до Щепартаменту Мiнстратегпрому.

1,1. ,щепартаментом Мiнстратегпрому формуються проекти Зведених планiв

(зведоних планiв ii змiнами) та подаються на розгляд i затвердження керiвнику MiHicTepcTBa

разом з iнформацiсю про потреби в ресурсах, необхiдI{их для забезпеTення виконання
^Зuaдar"11 

,rnu"i" Щепартаментом Мiнстратегпрому не пiзнiше початку планового перiоду.
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Iнформацiя про потреби в ресурсах подасться за формою, }Iаведеною в додатку б до цього
Порядку.

18. У разi змiни стратегii (прiоритетiв) та цiлей дiяльностi Мiнстратегпрому, за

результатами проведення оцiнки ризикiв та з iнших обГрунтованих пiдстав директор

.Щепартаменту Мiнстратегпрому забезпечус перегляд та внесення змiн до ЗвеДених планiв.

За потреби внесення змiн до Зведених планiв директор Щепартаменту МiнстратегпроМУ
нада€ MiHicTpy вiдповiдне письмове обгрунтування.

Змiни до Зведених планiв вносяться в порядку ik затверлження не пiзнiше завершення
планового перiоду.

19. Затвердженi керiвником MiHicTepcTBa Зведенi плани (Зведенi плани iз змiнами)
оприлюднюються на офiцiйному вебсайтi Мiнстратегпрому.

20. Копii затверджених керiвником MiHicTepcTBa Зведених планiв (Зведених планiв
зi змiнами) протягом десяти робочих днiв з дати ix затвердження направляються ло Мiнфiну.

2t. .Що Операчiйного плану та Зведеного операцiйного плану пiдроздiлами
(спецiалiстами) з внутрiшнього аудиту не включасться здiйснення внутрiшнiх аудитiв на
пiдприсмствах та в установах, в яких iз тих самих питань i за той самий перiод .Щепартаментом
Мiнстратегпрому, пiдроздiлом (спецiалiстом) з внутрiшнього аудиту здiйснено внутрiшнi
ауди,lи менше нiж один календарний piK тому.

22. У разi обмеження ,Щепартаменту Мiнстратегпрому, пiдроздiлу (спецiалiста) з

внутрiшнього аудиту в ресурсах (фiнансових, людських, технi.тних, IT), необхiдностi
залучення профiльних експертiв/фахiвцiв тощо директор.Щепартаменту, керiвник пiдроздiлу
(спецiалiст) з внутрiшнього аудиту письмово iнформус про це MiHicTpa, керiвника
пiдконтрольного суб'скта внутрiшнього аудиту та аудиторський KoMiTeT (у разi його

утворення) iз зазначенням наслiдкiв таких обмежень та подас вiдповiднi пропозицiТ щодо
вирiшення такого питання.

2З. Позаплановi внутрiшнi аудити здiйснюються за окремим рiшенням MiHicTpa,
керiвникiв пiдприемств, установ, органiзацiй, що наJIежать до сфери управлiння
Мiнстратегпрому, з метою своечасного реагування на проблеми, ризики, якi виникають пiд
час виконання пiдконтрольними суб'сктами внутрiшнього аудиту покладених завдань.

Рiшення про здiйснення позапланового внутрiшнього аудиту приймаються на пiдставi

доповiдноi записки tIи iншого документа, де зазначаються вiдповiднi обГрунтування
(проблемнi питання, ризики в дiяльностi пiдконтрольних суб'сктiв внутрiшнього аудиту,
iнформачiя про порушення в засобах масовоi iнформацiT, звернення, скарги, запити народних

депутатiв, державних органiв, об'сднань громадян тощо) щодо проведення таких аудитiв та
оформлюеться вiдповiдним наказом.

У разi прийняття MiHicTpoM, керiвниками пiдприсмств, установ, органiзацiй, що
належать ло сфери управлiння Мiнстратегпрому, рiшення про необхiднiсть проведення
позапланового аудиту, директор f{епартаменту Мirrстратегпрому, керiвник пiдроздiлу
(спечiалiст) з внутрiшнього аудиту повинен переглянути Зведений операцiйний план,
Операцiйний план на предмет впливу позапланових аудитiв на стан виконання таких планiв
та поiнформувати MiHicTpa, керiвника пiдприемства, установи, органiзацii, що наJIежить до
сфери управлiння Мiнстратегпрому, про результати такого перегляду/впливу. Загалом
проведення кожного позапланового аудиту повинно обговорловатись директором
,Щепартаменту Мiнстратегпрому, керiвником пiдроздiлу (спечiалiстом) з внутрiшнього аудиту
з керiвником MiHicTepcTBa, керiвниками пiдприемства, усташови, органiзацiТ щодо доцiльностi
його здiйснення - причини, якi зумовлюють необхiднiсть проведення позапланового аудиту, а
також переваги, що очiкуються вiд його проведення.

24. Пiдроздiли (спецiалiсти) з внутрiшнього аудиту iнформують ,Щепартамент
Мiнстратегпрому про проведення позапланових/повторних вFIутрiшнiх аулитiв протягом З

(трьох) робочих днiв пiсля пiдпиоання накffiу про його провед9ння з наданням вiдповiдних
обгрунтувань, копiТ наказу про проведення внутрiшнього аудиту в межах забезпечення
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координацii дiяльностi таких пiдрозлiлiв (спечiалiстiв) вiдповiдно до пункту 10 Порядку Nэ

1001.

25. Зазначений у чьому роздiлi порядок планування дiяльностi з внутрiшнього

аудиту не поширюеться на повторнi внутрiшнi аудити, що здiйснюються Щепартаментом

мiнстратегпрому, пiлрозлiлами (спечiалiстами) з внутрiшнього аудиту для дослiдя(ення

фактiв, викладених у скарзi на дii ix працiвникiв.

IY. Oрганiзацiя внутрiшнього 1lудиту

1. Внутрiшнiй аудит передбачас здiйснення дослiдження та оцiнки системи

управлiння i внутрiшнього контролю, у тому LIислi управлiння ризиками, результатом яких €

brirru""" ""оЪ*iдr"х, 
достатнiх i вiдповiдних аудиторських Доказiв з МеТОЮ НаДаННЯ

обгрунтованих висновкiв та рекомендацiй з питань i в обсязi, що вiдповiдають об'€кту, TeMi й

цiлям внутрiшнього аудиту, зокрема оцiнки:
системи управлiння a 

"рurу"uнням 
питання ефективностi управлiння дiяльнiстю,

ступеня 
"rnorrurr*ro 

i досягнення визначених цiлей, якостi виконання вiдповiдних завдань та

фУНКЦiй,ЩО:tr'Ё;#;fflЖJfi;-ТТ"1lffi;"' 
питань iдентифiкацii ризикiв та

про".д.""я ik оцiнки, в)Itиття заходiв реагування на iдентифiкованi та оцiненi ризики,

.дiйara"rо iх перегляДУ, а також свосчасностi доведення результатiв оцiнки ризикiв до

керiвника та заiнтересованих пiдрозлiлiв установи;
системи внутрiшнього контролю з врахуванням питання досягнення визначе}Iих мети

(Micii), стратегiчних та iнших цiлей, ефективностi управлiння бюджетними коштами,

"r*ор".ruння 
i збереження активiв, ефективностi та надiйностi iнформачiйних систем i

технЬлогiй, достовфностi i повноти фiнансовоТ та операцiйноТ irrформаuiT, дотримання

законодавства та внутрiшнiх вимог щодо дiяльностi, яка е об'сктом внутрiшнього аудиту.

2, Внутрiшнiй аудит проводиться на пiдставi наказу MiHicTpa (керiвника

пiдприсмсr"u, у"rЙови, органi:зацii, що належить до сфери управлiння Мiнстратегпрому), в

якому зазначасться, зокрема:
пiдстава для проведення внутрiшнього аудиту (пункт Зведеного операчiйного плану,

доручення MiHicTpa (керiвника установи, що належить до сфери управлiння Мiнстратегпрому)

за результатами розгляду службових записок, листiв, звернень, скарг тощо);

тема внутрiшнього аудиту;
перiод проведення внутрiшнього аудиту;
склад аудиторськот групи;
найменування та мiсцезнаходження пiлконтрольного суб'скта внутрiшнього аудиту, в

якому планусться внутрiшнiй аулит,
графiк проведення внутрiшнього аудиту.
наказ на проведення внутрiшнього аудиту доводиться до вlдома керlвника

пiдконтрольного aуб'.пru внутрiшнього аудиту шляхом направлення засвiд,Iеноi належним

чином копii на електронну адресу такого суб'екта або передаT ею факсимiльним зв'язком.

з, Щиректор Щепартаменту Мiнстратегпрому, керiвник пiдроздiлу внутрiшнього

аудиту призначас керiвника аудиторськоi групи, формус склад аудиторськоi групи, що мае

вiдповiдати характеру та ступеню складностi конкрет}Iого аудиту.

У разi ,rро".лЬ""я внутрiшнього аудиту однiсю особою, вона вважасться керiвником

аудиторськоТ групи,

1;,о"*lТТ:'#;I^шff.тlутi;".дення внутрiшнього аудиту (час, завдання та

обсяги роботи мiж аулиторами), за потреби коригуе iх;
забезпечус складання графiка проведення внутрiшнього аудиту, в якому визнаrIаються

етапи проведення внутрiшнього аудиту, тривалiсть ix виконання та виконавцi, узголжус його

. дrр.пiором Щепартuй."rу Мiнстратегпрому (керiвником пiдроздiлу внутрiшнього аудиту).

ФормУ.рuбiпu rrро".л."rя внутрiшНього аудиТу FIаведенО в додатку 8 до цього Порядку;
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проводить lIеред початком внутрiшнього аудиту наради з аудиторами та обговорення

результатiв попереднього вивчення Ьб'aпru, пита}Iь аудиту i методiв Тх дослiдження,

14ойп"r"* проблем та ризикiв тощо з метOю з'ясування розумiння аудиторами закрiплених за

ними завдань;
оцiнюе вiдповiднiсть обраних аудиторами методiв, прийомiв i процедryр цiлям, обсягу,

TepMiHaM внутрiшнього аудиту;
здiйснюс нагляд за виконанням аудиторами завдань з метою збору ними аудиторських

доказiв, достатнiх для пiдтвердж.rr"о 
""a"oBKiB, 

та визначаС порядоК i перiолиЧнiстЬ

звiтування про стан виконання таких завдань, систематично перевiряс отриманi результати на

кожному 9Taпi аудиторського дослiдження;
надас методологiчну та консультацiйну пiлтримку аудиторам;

обговорюс з аудиторами проблемнi питання, що виникають пlд час проведsння

дослiдження, та пропонус шляхи ix вирiшення;
вживае в межах повноважень заходи для забезпеtIе}Iня об'ективностi i незалежност1

аудиторiв;- 
iнформус директора ,щепартаменту Мiнстратегпрому (керiвника пlдроздlлу

внутрiшньоiо uул"rу або керiвника пiдприсмства, установи, органiзачiт, що нале}кить до

.фЪр' управлiння Мiнстратеiпрому) .rро фuпrори, що негативно впливають на незалежнiсть,

об'ективнiсть та неупередх(енiсть аудиторiв;
iнформуе !"рЪпrорu ЩепартаЙенту Мiнстратегпрому (керiвника пiлрозлiлу

внутрiшнiоiо uул"rу або керiвника пiдприемства, установи, органiзацiт, що належить до

.ф;й управлiнно йi*r.rрurеiпрому) про необхiднiсть залучення до участi у внутрiшньому

аудиri Ьiдrrо"iд"rх фахiвцiв, orprru"r" uулrrорurи iнформацii вiД TpeTix ОСiб, КОНСУЛЬТаЦiЙ,

роз'яснень та iншоi допомоги, включаючи технiчну;
контролюе дотримання членами аудиторськоi групи вимог нормативно-правових актlв

з питань проведення Йутрiшнього аудиту, вимог Кодексу етики, а також пiдтримуе постiйний

зв'язок iз директором Щепартаменту Мiнстратегпрому (керiвrrиком пiдроздiлу внутрiшнього

аудиту);
розглядае, повертас на доо,працювання або схвалюе робочi документи за результатами

виконання аудиторами завдань пlд час внутрiшнього аудиту шляхом нанесення вiдповiдного

напису та проставляння свого пlдпису;
здiйСнюе заходи постiйного монiторингу та документуе Тх належним чином. Форма

шаблону наведена в додатку кКонтрольний лист здiйснення заходiв постiйного монiторингу

пiд час проведення внутрiшнього аудиту, реалiзачiТ його матерiалiв та монiторингу

впровадження рекомендацiЙ> ло Порядку здiйснення внутрiшньоi оцiнки якостi внутрiшнього

аудиту.
5. Перед поаIатком здiйснення внутрiшнього аудиту (виконання аудиторського

завдання) аIлени аудиторськоi групи, у тому ,lислi керiвник такоТ групи, iнформують

начаJIьника Управлiння Мiнстратегпрому (керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту) про

вiдсутнiст" no",1rninry iHTepeciB на пiдконтрольному суб'сктi, де буле здiйснюватись

внутрiшнiй аудит, шляхом заповнення форми, наведеноТ у додатку 9 до цього Порядку, яка

обов]язково долучасться до матерiалiв справи внутрiшнього аудиту.

6. у разi якщо аудитори не мають необхiдних навиLIок чи iнШИХ BMiHb ДЛЯ

виконання окремих, специфiчних питань аудиторського завдання, директор Щепартаменту
MiHcTpaTe.rrpory (керiвник пiдроздiлу (спечiалiст) з внутрiшнього аудиту) повинен

iнiцiювати перед MiHicTpoM (керiвником пiдприемства, установи, оРганiЗаЦii, ЩО НаЛеЯ(ИТЬ ДО

сфери упрu"пi"пя Мiнсiратегпрому) залучеFIня вiдповiдних фахiвцiв установи чи експертiв

вiдповiдних органiв 
"пuд" 

та мiсцевого самоврядування, державних фондiв, пiдприсмств,

установ, органiзацiй, iнших юридичних осiб для забезпечення виконання аудиторського

завдання.
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7. Залучення фахiвця, експерта iншого органу влади або пiдприсмства, установи,
органiзачii до проведення внутрiшнього аудиту здiйснюсться за письмовим погодженням

кЬрiвника органу або пiдприсмства, установи9 органiзацiТ, в якому працюе ця особа.

8. Залучений фахiвець таlабо експерт за результатами виконання аудиторського

завдання формуе та пiдписуе робочий документ вiдповiдно до розлiлу VII цього Порялку та

передае керiвнику аудиторськоi групи для врахування його пiд час складання аудиторського

звiту.
9. Внесення змiн до складу аудиторськоТ групи (у томУ 'IисЛi КеРiВНИКа

аудиторсьКоi групи' заJIученоГо фахiвця, експерта) пiд TаС проведенНя внутрiШнього аудиту

оформлюеться вiдповiдним наказом.
10. Органiзачiя позапланового внутрiшнього аудиту здiйснюсться в порядку,

передбаченому для органiзацii та проведення планового внутрiшнього аудиту, а також з

урахуванням положень роздiлу IV цього Порядку.

V. Плаrrування аудиторського завдання
1. Планування аудиторського дослiдження здiйснюсться за двома напрямами:

методологiчне (визначення цiлей i питань аудиту, меж та обмеженьо можливих методiв

дослiд>ttення, критерiТв оцiнки, обсягiв аудиторських прийомiв i rrроцеДур) та адмiнiстративне
(складання .pu,plnu роботи, розрахунок планових трудових витрат, розподiл обов'язкiв

i забезпечення контролю за просуванням роботи тощо).
результати методологiчного та адмiнiстративного планування вiдображаються у

програмi внутрiшнього аудиту.
2, Пiд час планування аудиторського завдання аудитори проводять попередн(]

вивчення об'екта внутрiшнього аудиту, що передба.lа€, зокрема збiр та аналiз iнформацiI прО

пiдконтрольний суб'ект внутрiшнього аудиту, у тому числi щодо цiлей дiяльностi, системи

внутрiшнього контролю та ризикiв, пов'язаних з об'сктом внутрiшнього аудиту.

з. Що попереднього вивчення об'скта вrrутрiшнього аудиту входять TaKi етапи:

визначення завдаFIня;
попереднiй збiр, аналiз та документування iнформаuiт про обоект i пiдконтрольний

суб'скт внутрiшнього аудиту;
проведення попередньоi оцiнки ризикiв та FIаявних

в рамках аудиторського завдання;
конкретизацiя цiлей та уточнення об'скта внутрiшнього аудиту;

визначення меж та обмежень внутрiшнього аудиту;
визначення основних питань внутрiшнього аудиту;
визначення критерiiв аудиту, якi булуть застосовуватися;
визначення основних методiв, прийомiв i процедур проведення дослiдження;

розполiл обов'язкiв у межах аудиторськоi групи) встановлення послiдовностi та

TepMiHiB виконання робiт.
4. Визна.lення завдання передбачас здiйснення аудиторами аналiзу Micii, концепцiТ

розвитку, стратегii та цiлей пiдконтрольного суб'екта внутрiшнього аудиту, його структури i
процесiв, якi 

. 
забезпечують ix. реалiзачт ]i 1т1 l,ii],_,з"j:::",J:r:ji::_:i1Т:У:,]

коЕтролю, прiоритезацiТ ризикiв тощо. Метою такого аналlзу с визначення спlввlдношення

та/або взасмозв'язку зазначених aсllеKTiB дiяльностi пiдконтрольного суб'скта внутрiшнього

аудиту з обраним для дослiдження об'ектом аудиту.
5. Метою зборУ та аналiзу даних с визначення базових аспектiв аудиту, необхiдних

для розробки проекту програми аудиту.

Щля цього слiд:
проаналiзувати ocHoBHi процеси об'скта аудиту;
визначити ocHoBHi ризики У доаягненнi операцiйних цiлей;
визначити,I,а описати клtочовi системнi заходи контролю;

заходiв контролю
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за результатами аналiтичного контролю та тестуванIIя заходiв контролю визначити

сфери, що потребують детаJIьного контролю;

отримати iншу iнформацiю, що характеризуе базовi аспекти аудиту, якi включаIоться

до проскту програми аудиту.
6. З метою попереднього }зивчення обоскта внутрiшнього аудиту/ пiдконтрольного

суб'екта внутрiшнього аудиту аудитором надсилаеться запит на отримання

iнформацii7документiв, зокрема щодо :

нормативЕu-rрu"о""* aKTiB, порядкiв, документiв, якi регламентують дiяльнiсть

пiдконтроЛьногО суб'екта внутрiшнЬого аудитУ; 
lольного суб'сктаорганiзацiйнот структури та системи управлlння пlдконтр

внутрiшнього аудиту;
паспортiв бюджетних програм;
системи бухгалтерського облiку;

фiнансовоТ i бюдхtетноТ звiтностi;
звернень державних органiв, народних депутатiв, громадян, публiкацiй

у засобах масовоi 1нформацiТ про порушенFIя законодавства, що стосуються об'скта

внутрiшнього аудиту;
iснуючоТ системи внутрiшнього контролю;
iншоi, необхiднот для проведення внутрiшнього аудиту iнформаuiт, у тому числi

одержаноТ пiд час консультацiй з керiвництвом пiдконтрольного суб'екта внутрiшнього

аудиту та iT працiвниками.
Зiбрана та проаналiзована iнформацiя про об'скт i пiдконТрольниЙ суб'скТ

внутрiшнiого аудиту мае бути задокументована та зберiгатися у справi внутрiшнього аудиту

(в робочих документах).
1, у рамках планування аудиторського завдання аудиторами здiйснюстьсЯ

попередня оцiнка ризикiв, здатних вплинути на досягнення операцiйних цiлей у процесi, що

доaпiд*уaться, а також застосованих заходiв контролю, якi можуть пом'якшити наслiдки

настання кожного ризику, встановленого на етапi збору iнформацii.
внутрiшнi uуд"rор, зобов'язанi проводити попередню оцiнку/аналiз ризикiв з метою

виявлення найбiльш прiоритетних, виходячи з ix впливу та ймовiрностi,
8. Внутрiшнi аудитори забезпечують вiдповiднiсть цiлей аудиторського завдання

очiкуванням керiвника Мiнстратегпрому (пiдприемства, органiзаuii, установи, що належить

до ",1r.р, упрiвлiння Мiнстратегпрому) вiдносно об'скта та пiдконтрольного суб'скта

""yrpi-""oio- 
uудrrу. Для визначення попереднiх цiлей аудитори використовують данi,

зiбранi пiд .Iac попереднього вивLIення об'скта внутрiшнього аудиту. Пiсля завершення

попередньоi оцiнки ризикiв i виявлення найбiльrп суттсвих з них (якi пiдлягатимуть

до"пiд*a"ню пiд час виконання завдання) аудиторами утоtIнюються цiлi аудиторського

завдання,
Сформульованi цiлi мають бути: чiткими, конкретними, пов'язаними з оцiнкою

ризикiв, вiдображати очiкування керiвництва.
g. Пiд час визначення обсягу аудиторського завдання внутрiшнi аудитори

аналiзують Bci наявнi на даний момент результати планування цього завдання i сформульованi

цiлi.
ДулитораМ необхiднО встановиТи TaKi межi аудИторськогО завдання, щоб обсяг був

достатнiм дпп досо.пення визначених цiлей i водночас непереобтяrкений зайвою iнформаuiсю.

обсяг аудиторського завдання Moxte визначати TaKi елементи, як KoHKpeTHi

прочеси/сф.р", ..о.рiфiчнi межi (наприклад, апарат, установа, структурний пiдрозлiл, район,
obnuar"' Йiirо1 i часовии перiод (наприклад' конкретний момент часу, квартал або

календарний piK), якi булуть охопленi завданням з урахуванням наявних pecypciB.

Бнутрiшнi аудитори зобов'язанi ретельно аналi:зувати обсяг завдання

з метою своечасного виявлення надiйноТ, актуальноI i корисноТ iнформацii в iHTepecax

досягнення встановлених цiлей.
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Пiд чао визначення обсягу завдання внутрiшнi аудитори, зазвичай, враховують i

документУють Bci обмеження обсягу, тобто Ti аспекти, якi з рiзних причин не будуть

дослiджуватися пiд час виконання аудиторського завдання,

10. Аулитори з урахуванням результатiв попереднього вивчення yciei iнформацiТ,

яка стосусться об'скiа та пiдконтрольного суб'екта внутрiшнього аудиту, формують ocHoBHi

питання внутрiшнього аудиту з метою чiткого структурування та систематизацii подальшого

ходу дослiдженнЯ (визначення гiпотетичних приtIин iснування проблем, якi у ходi проведення

внутрiшнього аудиту мають бути дослiдхtенi та пiдтвердженi або спростованi за його

результатами).
11, Питання для аудиту повиннl вlдповlдати певним вимогам:

бути чiткИми та лаконiчнИми) не мiститИ нетоtIниХ tIи двознаЧних трактувань;

вiдповiдати основнiй цiлi аудиту та бути орiентованими на розкриття причин

виникнення проблеми;
не повиннi лублюватися та повторюватися;
бути такими) що 'lx можна перевiрити пiд час внутрiшнього аудиту (забезпечувати

,o*n""i.rb збору належноТ iнформацiТ та дrкерел даних, тrеобхiдних для Тх перевiрки);

au,rоrрaЬ" питання можуть бути конкретизованi у пiдпитаннях на кожному piBHi iх

формулювання (залежно вiд складностi проблеми для аудиту).

|2, З метою всебiчного дослiдження сформульованих питань аудитори повинн1

визначити адекватнi критерii для оцiнки об'скта аудиту в розрiзi питань аудиту.

TaKi критерiI е вимiрювальним iHcTpyMeHToM, який застосовусться пiд час дослiдження
питань з метою пiдготовки висlловкiв.

Визначенi критерii для оцiнки в першу чергу

управлiння, управлiння ризиками i заходiв контролю в

об'сктом аудиту.
паралельно iз визначенням критерiтв необхiдно розкрити змiст кожного

з них (rцо пiд ним масться на увазi) та спосiб його вимiрювання,
КритерiТ повиннi бути: актуальнi, дiйснi i надiйнi, .IiTKi, KoHKpeTHi, послiдовнi, повнi,

об' ективнi, узгодхсенi.
Загальний набiр критерiТв слугус аудиторам моделлю для порiвняння

i вiдображае iдеальну основу, з якою буле порiвнюватися реальний стан об'екта аудиту.

13. На етапi планування аудиторського дослiдlкення аудитори визначають методи,

прийоми та аналiтичнi процедури, якi будуть застосовуватися пiд час аудитУ, а такоЖ джерела

даних для отримання необхiдноi доказовот бази залежно вiд об'скта внутрiшнього аудиту)

пiдконтрольного суб'скта внутрiшнього аудиту, цiлей i питань внутрiшнього аудиту

вiдповiдно до вимог цього Порядку.
При виборi джерел даних аудитору важливо з'ясувати, про якi обоекти дослiдження

потрiбна iнформiчiя, якi джерела можна використати для збору iнформаuiТ про об'скт (особи,

документи, практика/реальний стан справ тошо), як можна почерпнути iнформацiю з них
(методи, прийоми, процедури).

щля кожного критерiю аудиту визначаеться щонайменше два д}керела даних.
\4. Методи орiанiзацiт виконання аудиторського завдання визначають спосiб

дослiдхсення масивiв iнформацii (генеральноi сукупностi даних), що може здiйснюватись

суцiльно або вибiрково.
,Щослiдженrтя аудитором масивiв iнформацii (генеральноi сукупностi) даниХ мо}Itе

здiйснюватись за суцiльним методом (аналiз Bcix даних/об'сктiв/елементiв) та вибiрковим

методом (вiлбiр даних/об' сктiв/елементiв для дослiдхсення).
вибiрковий метод передбача€ застосування аудиторськоi вибiрки (статистичноi таlабо

нестатистичноТ) i повинен використовуватися таким чином, щоб виключити cyMHiB в

упор9джсноотi аудитора при обраннi даних/процесiв/елементiв для дослiдження (рiзнi мiсяцi,

постачальники тощо). Водночас аудитор повинен обгрунтувати обраний обсяг вибiрки

шляхом висвiтлення його у робочому документi.

повиннi стосуватися механiзмiв
дослiджуваному процесi, який е
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15. основними методами внутрiшнього аудиту е: документальна та фактична
перевiрка, тестування, аналiз даних, iнтерв'ю.

пiд час виконання аудиторського завдання такOж мOжливе

загальнонаукових методiв, зокрема таких як: аналiз, синтез, iндукцiя, дедукцiя,
(використовусться, зокрема для описiв процесiв (побулови блок-схем) тощо.

вибiр методу залежить вiд мети застосованого прийому та визначасться особисто

аудитором.
Прийоми мохсна об'сднати у TaKi групи:
перша група: визначення кiлькiсного та якiсного стану об'скта внутрiшнього аудиту;

друга група: визначення вiдхилень дiйсного стану дослiджуваного об'скта вiд норм та

нормативiв, планових показникiв та iнших правил;
третя група: оцiнювання стану об'скта у минулому, поточному та майбутньому

перiодах.
16. Методика аудиту складасться з аудиторських процедур, якi здiйснюються в

розрiзi кожного програмного пита}Iня у визначенiй послiдовностi, iз застосуванням
конкретних методiв та прийомiв аулиту вiдповiдно до ко}кного його етапу.

Аулиторськi проuелури подiляються FIa:

процедури оцiнки ризикiв;
тестування заходiв/систем контролю на вiдповiднiсть;
тестування заходiв/систем контролю по cyTi;

аналiтичнi процедури.
17, Аналiтичнi прочелури можуть включати, зокрема:
порiвняння iнформацii7даних дослiдлtуваного перiолу з плановими показниками,

встановленими ключовими показниками ефективностi (за ix наявностi);

порiвняння iнформацiт/даних дослiдя<ува}Iого перiоду з подiбним бюджетом/звiтом за

попереднi перiоли;
порiвняння та аналiз взаемозв'язкiв мiж фiнансовими та вiдповiдними нефiнансовими

даними (наприклад, ресстри облiку та факти.tно виплачена заробiтна плата у порiвняннi iз

тенденцiсю середньоi чисельностi персоналу);
вивчення iсную.rих зв'язкiв мiж рiзними iнформацiйними елементами (наприклад,

коливаннЯ процснтнИх ставоК у порiвняНнi з тенденцiсrо боргових зобов'язань);

порiвняння iнформацii на вищому операчiйному piBHi або даних з подiбними

секторами;
порiвняння, тенденцii та регресiйний аналiз, аналiз подiбностей, зовнiшнiй

економiчний прогноз та iнформацiя тощо.
ооновною метою застосування аналiтичних процедур с виявлення незвичайних або

неправильно вiдображених фактiв i результатiв дiяльностi пiдконтрольного суб'скта
внутрiшнього аудиту, що визначають областi потенцiйного ризику та потребують особливот

уваги аудитора.
примiрний перелiк методiв, методичних прийомiв та аудиторських процедур,

рекомендованих до використання пiд .rас проведення внутрiшнього аудиту вiдповiдно до

цього Порядку, нацiональних i мiжнародних стандартiв аудиту та ix короткий опис наведено

у додатку 10 до цього Порядку. Проте такий перелiк не с вичерпним i аулиторами можуть
застосовуватись iншi методи, прийоми та процедури, прийнятнi для здiйснення ДослiД}кенЬ.

18, З метою систематизацii визначених етапiв аудиторського завдання, критерiТв

оцiнки, джерел даних для отримання необхiдноТ доказовоi бжи пiд час плануваннЯ

аудиторського завдання формусться матриця планування завдання (дослiдження), яка повинFIа

мiстити iнформацiю, зокрема щодо конкретних заходiв, методiв i проuелУР, ЩО бУЛУТЬ

застосованi на етапах дослiдження.
Форма матрицi планування аудиторського завдання наводитьсЯ

у додатку 11 до цього Порядку, с робочим документом внутрiшнъого аудиту та пiдлягае

обовОязковому зберехtенню у справi внутрiшнього аудиту.

викOристання
моделювання
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19. Обранi методи аудиту, процедура ix застосуваI]ня та обсяг вибiрки повиннi
забезпечувати обгрунтованiсть висновкiв за результатами аудиторського дослiдження та в
процесi виконання аудиторського завдання можуть бути доповненi/скорегованi.

20. Пiд час планування аудиторського завдання (у p*i можливостi) аудиторами
проводяться робочi зустрiчi з вiдповiдаJIьними за дiяльгliсть з метою обговорення базових
аспектiв проведення внутрiшнього аудиту (цiлей, питань, критерiiв та методiв аудиту, обсягiв
дослiдження, TepMiHiB проведення основних етапiв, необхiдних документiв, порядку
отримання iнформачiТ та документiв тоrцо).

Результати таких робочих зустрiчей оформлюються вiдповiдними протоколами за

формою, наведеною у додатку 1,2 до цього Порядку, який пiдлягас збереженню у справi
внутрiшнього аудиту,

21, За результатами планування аудиторського завдання складасться Програма
внутрiшнього аудиту за формою, наведеною в додатку 1З до цього Порядку, яку пiдписус
директор Щепартаменту Мiнстратегпрому (керiвником пiдроздiлу (спецiалiстом) з

внутрiшнього аудиту) та затверджуе MiHicTp (керiвник пiдприемства, установи, органiзацiТ,

що належить до сфери управлiння Мiнстратегпрому) до початку iT виконання.
22. Програма внутрiшнього аудиту визначае:
об'ект внутрiшнього аудиту (стисла iнформацiя про об'ект аудиту та приtIини, якi

зумовлюють необхiднiсть здiйснення внутрiшнього аудиту);
тему внутрiшнього аудиту;
цiлi внутрiшнього аудиту (що мають вiдображати результати попередньоi оцiнки

ризикiв, пов'язаних з об'ектом внутрiшнього аудиту, та визFIачати його o.riKyBaHi результати);
питання, що пiдлягаIоть дослiдженню з урахуванням результатiв попередньоi оцiнки

ризикiв (ризиковi сфери об'скта внутрiшнього аудиту);
обсяг аудиторського завдання;
ocHoBHi критерiI оцiнки об'скта внутрiшнього аудиту, якi застосовуватимуться пiд час

дослiдження питань з метою пiдготовки висновкiв;
аудиторськi прийоми та процедури збору й аналiзу iнформацiТ в розрiзi питань, що

пiдлягають дослiдженню ;

тривалiсть виконання аудиторського завдання (кiлькiсть робочих днiв на збiр
аудиторських доказiв, ix аналiз й оцiнку, документува}Iня результатiв внутрiшнього аудиту,
обговорення проскту аудиторського звiту та внесення коректив до нього);

склад аудиторськоТ групи;
найменування пiдконтрольного суб'екта внутрiшнього аудиту.
У програмi внутрiшнього аудиту обов'язково ма€ зазначатися реалiстична тривалiсть

виконання аудиторського завдання, розрахована виходячи з необхiдного обсягу pecypciB для
цього.

Буль-якi cyTTeBi розбiжностi мiж плановими та визначеними на етапi планування
завдання розрахунками мають виноситися на розгляд директора Щепартаменту
Мiнстратегпрому (керiвнику пiдроздiлу внутрiшнього аудиту) для прийняття рiшення щодо
тривалостi виконання аудиторського завдання.

Керiвник пiдконтрольного суб'екта внутрiшнього аудиту ознайомлюеться
з програмою внутрiшнього аудиту шляхом отримання ii копii та проставлення пiдпису про
отримання,

Внесення змiн до програми внутрiшнього аудиту здiйснюеться в порядку if
затвердження.

2З. Прочес планування аудиторського завдання мас бути:
задокументований - робочi докумеI.Iти внутрilлнього аудиту мають мiстити матерiали

з результатами планування аудиторського завдання;
вiдстехtуваний - матерiали з розультатами планування аудиторського завдання MaIoTb

вiдображати послiдовнiсть здiйснення Bcix його етапiв;
систематичний - здiйснюватися пiд час кожного внутрiшнього аудиту.
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24. Програма та матерiали планування аудиторського завдання пiдлягають

обов'язковому збереrrtенню у справi внутрiшнього аудиту.

YI. Виконання аудиторського завдаIIня
1. Виконання аудиторського завдання передбачас збiр аудиторами доказiв iз

застосуванням методiв, методи.lних прийомiв i процедур, здiйснення аналiзу зiбраних даних
та Тх оцiнки за визначеними критерiями, що забезпечують обгрунтованiсть висновкiв за його

результатами; формування доказовоТ бази; формулювання аудиторських знахiДок i пiДготоВКа

висновкiв; документування робочих документiв (матерiалiв) та проведення зустрi'i з

вiдповiдальними за дiяльнiсть особами та керiвництвом пiдконтрольного суб'скта

внутрiшнього аудиту.
Дулитори повиннi зiбрати, проаналiзувати, оцiнити та задокументувати iнформаuiю в

обсязi, достатньому для досягнення цiлей внутрiшнього аудиту.
2, Дулитори самостiйно визнаLIають методи, методичнi прийоми та процедури

зборУ аудиторських доказiв, аналiзу та оцiнки зiбраних даних заJIежно вiд об'скта,
пiдконтрольного суб'екта внутрiшнього аудиту, цiлей i питань внутрiшнього аудиту та

вiдповiдно до вимог цього Порядку.
з. Дулиторськi завдання мають виконуватися з належною професiйною

ретельнiстю, враховуючи :

обсяг роботи, потрiбний для досягнення цiлей внутрiшнього аудиту;

складнiстЬ, cyTTcBicTb та/абО вахtливiсть питань, що пiдлягають дослiдженню;
ефективнiсть процесiв управлiння та внутрiшнього контролю, в тому числi управлiння

ризиками щодо об'скта внутрiшнього аудиту;
ймовiрнiсть виникнення значних помилок, шахрайства чи невiдповiдностей вимогам

законодавства та внутрiшнiм документам;
спiввiдношення величини витрат pecypciB, необхiдних для виконання аудиторсЬкоГо

завдання' та потснцiйноi вигоди для пiдконтрольного суб'екта внутрiшнього аудиту вiд

результатiв його виконання.
4, Необхiдним елементом аудиторського дослiдження с збiр аудиторських Доказiв.

пiд аудиторським доказом розумiеться зiбрана та задокументована iнформацiя, яку

використовують аудитори з метою обгрунтування висновкiв за результатами внутрiшнього

аудиту.
5. Аулиторськi докази дiляться на:

документаJrьнi доказИ, Що включають документи, звiти, нормативнi акти, внутрiшнi
нормативНi докумеНти, коштОриси, калькуляЦii, договоРи, матерiали контрольних заходiв;

данi, отриманi за результатами експертних перевiрок, коl,ттрольних замiрiв, проведених за

участю керiвника або членiв аудиторськоi групи тощо;
аналiтичнi докази, що вкJIIочають виписки з paxyHKiB, розрахунки, графiки та iншi

докази, отриманi за результатами застосування аналiтичних процедур;

докази, отриманi за результатами опитування (iнтерв'ювання, анкетування, запиту
iнформачii);

фiзичнi докalзи, що вклюаIаIоть спостереження, фотографiю тощо, отриманi З

урахуванням вимог спецiального законодавства стосовно захисту особистих прав i свобод

людини, персональних даних тощо.
6. Аулиторськi докази мають бути:

достатнiми - засновуватись на фактах та зiбраними в кiлькостi, необхiднiй для
пiдтвердження висновкiв;

релевантними * забезпе.rувати пiдтвердження аудиторських знахiдок, висновкiв та

вiдповiдати цiлям внутрiшнього аудиту;
надiйними отримуватися з надiйних дж9рел та iз застосуванням адекватних

аудиторських методiв, прийомiв i процедур.
1. Щiкерелами аудиторських доказiв можуть бути:
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нормативно-правовi акти, BHyTpimHi нормативнi та iншi документи, розробленi
пiдконтрольним суб'сктом внутрiшнього аудиту i затвердтtенi ним або уповноваженим
органом управлiння, що стосуються об'скта внутрiшнього аудиту (внутрiшнi iнструкцii"
положення, алмiнiстративнi регламенти, органiзацiйна структура тощо);

плани заходiв, звiти, службове листування, протоколи тощо;

данi первинних документiв i звiтiв, у яких вiдображасться основна iнформацiя про
операцiI, системи та процеси (документи, облiковi регiстри та iнша iнформацiя про
транзакцii/фiнансовi прочеси) ;

фiнансова, бюджетна, статистиаIна, податкова звiтнiсть;
звiти про виконання паспортiв бюджетних програм, звiти про виконання фiнансового

плану;
матерiали попереднiх внутрiшнiх аулитiв;
данi, отриманi за результатами опитування (анкетування, iнтерв'ювання), обстеження,

спостереження, експертних перевiрок, лабораторних аналiзiв, контрольних замiрiв тощо;
iнформацiя) документи i матерiали, отриманi на запит вiд державних органiв та органiв

мiсцевого самоврядування, пiдприемств, установ, органiзацiй, iнших юридиtIних осiб та
фiзичних осiб-пiдприсмцiв ;

зовнiшня iнформацiя (публiкацiТ в засобах MacoBoi iнформачii, звернення громадян,
запити народних депутатiв УкраIни тощо);

бази даних, електроннi ресстри;
офiцiйнi вебсайти, зокрема органiв державноТ влади, тощо;
iншi документи, матерiали та iнформацiя, необхiднi для проведення внутрiшнього

аудиту.
8. Залехtно вiд джерела походження виокремлюються внутрiшнi (отриманi вiд

пiдконтрольного суб'скта внутрiшнього аудиту) та зовнiшнi докази (отриманi з iнших
джерел).

При цьому надiйнiсть доказiв забезпечуеться, зокрема, правилом <трiангуляцiТ> -
використанням трьох рiзних джерел/методiв отримання доказiв, якi пiдтверджують один i той
самий факт. KpiM того, при оцiнцi надiйностi (лостовiрностi) локазiв враховуються чотири
правила:

1) локази, отриманi iз зовнiшнiх джерел, надiйнiше отриманих iз внутрiшнiх дrкерел;
2) докази, отриманi iз внутрiшнiх джерел, бiльш надiйнi, якщо системи бухгалтерського

облiку й внутрiшнього контролю ефективнi;
3) докази, зiбранi аудитором, надiйнiшi доказiв, наданих

внутрiшнього аудиту;
4) докази у формi документiв i письмових заяв надiйнiшi

формi.
Якщо докази, отриманi з рiзних джерел, суперечать один одному, аудитор повинен

провести додатковi процедури з метою з'ясування реального стану справ.
Пiдготовленi на ocHoBi аудиторських доказiв та виявленi за допомогою аудиторських

процедур факти iснування недолiкiв у системi бухгалтерського облiку та фiнансовоi звiтностi,
порушень нормативних aKTiB, внутрiшнiх нормативних документiв тощо свiдчать про
вiдхилення фактичного стану операцiй вiд заданого критерiю.

9. Щля забезпечення якiсного аудиторського дослiдження необхiдним е детальний
i рiзнобiчний аналiз причин, встановлеFIих невiдповiдностей та недолiкiв, а також Тх вплив на
об' скт внутрiшнього аудиту.

Виявленi, але не поясненi в результатi застосування аналiтичних процедур (визначених
на етапi планування аудиторського завдання) невiдповiдностi можуть вказувати на важливi

факти, зокрема, TaKi як: можливий ризик, помилка) порушення або зловживання.
У випадку встановлення невiдповiдностi доцiльно також зОясувати чи с вона одиничним

випадком, чи навпаки траплясться систематично.

пiдконтрольним суб'сктом

заяв, представлених в уснiй
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10. Дулитором проводиться оцiнка зiбраних даних (аулиторських доказiв) шляхом

Тх порiвняння з попередньо визначеними критерiями аудиту. Зарезультатами проведення такоI

оцiнки здiЙснюсться пiдготовка аудиrорa"пr" (фактичних) знахiдок, опис яких може бути

використаний пiд час документування рiзних питань аудиторського дослiдження,

11. Дулиторськi зна*iдк, - ц. рiзниця Mixt фактичним станом об'екта аудиту та

встановлеН"r" пр"rфiями i нормамИ оцiнки, TaKi знахiдки мають бути достатнiми, щоб дати

вiдповiдi на ключовi питання аудиту.
знахiдки можуть бути кiлькiсними таlабо якiсними (rrаприклад, несвосчасне надання

адмiнiстративних nobny., неефективне використання коштiв, невизначення цiлей дiяльностi,

"auдaпuurriсть 
окрем"" au*одiu контролю, недостатня регламентованiсть дослiджуваного

процесУ тощо). Зйичай фактичнi знахiдки е LIастиною аудиторського звiту.

Пiдготовленi на оЪновi аудиторських дока]iв аулиторськi знахiдки повиннi бути

точними та конкретними, а не загальними,
1,2. Bci узагальнення шlодо виявлеFIих внутрiшнiм аудитом фактiв невiдповiдностей

повиннi rрунтуватися на аудиторських доказах, якi е пiдгрунтям для формулювання висновкiв

та надання рекоменлачiй' 
lодиться оцiнказiбраних аудиторськихперел пiдготовкою аудиторських висновкlв пров

доказiв a йarоa визначення Тх достатностi, надiйностi та релевантностi.
Оцiнка заходiв контролЮ також повинна надаватися якомога точнiше, вказуючи на Ti

елементи системи, якi не спрацьовують, i зазначаючи причини Тх недiсвостi.

1з. Послiдовнiсть ycix етапiв процесу аудиту повинна бути належним tIином

задокументована та мiстити iнформацiю про хiд виконання аудиторського завдання, яка

вiдображас Bci етапи дослiдження, перелiк застосованих методiв, прийомiв, процедур,

документи, Що пiдлягали дослiдженню, аулиторськi знахiдки, перiол виконання

аудиторського завдання тощо.
рекомендована форма шаблону для внесення такот iнформаuiт наводиться

в додатку до Порядку .дiйь".*rня внутрiшньот оцiнки якостi внутрiшнього аудиту в системi

Мiнстратегпрому (лалi -Порядок оцiнки якостi аудиту),

14. Впроловж дослiдженFIя аудитор повинен постiйно спiлкуватися та обмiнюватися

iнформачiсю з 
- 

персоналом (вiдповiдальними за напрями, процеси, rцо пiдлягають

доьпiдже"rпю) i керiвництвом пiдконтрольного суб'скта внутрiшнього аудиту, з метою

можливостi проведення додаткових дослiдх(ень питань та/або отримання пояснення причини

iдентифiкованих проблем,Iи недолiкiв.
15. За результатами проведених аудиторських дослiджень за участю членiв

аудиторськоi .руrr- та керiвництва пiдконтрольного суб'скта внутрiшнього 
. 
аудиту

проводиться зустрiч, яка повинна зосеред}куватися на найбiльш вагомих аспектах

дьслiдження, обговореннi аудиторських знахiдок, попереднiх висновкiв i рекомендацiй.
результати iakoi зустрi,Ii фiксуються у протоколi за формою, наведеною

У додатку 14 до цього Порядку, який пiдлягае збереженню в справi внутрiшнЬого аудиту,

16. .Щостовiрнiсть офiчiИноТ документацii та iнформацii, наданоТ аудиторськiй групi,

забезпе.Iуеться вiдповiдальними за дiяльнiсть та посадовими особами пiдконтрольного

суб'сктаЪНутрiшньоГо аудиту, що Ti склали, затвердили, пiдписали чи засвiд,Iили,- 
Аулитори забезпе.rують об'ективнiсть висновкiв в офiцiйнiй документацii,

а керiвниК аудйrорс"коТ групИ - загальнУ якiсть результатiв роботи аудиторськоi групи,

t7, Пiд час проведення внутрiшнього аудиту керiвник пiдконтрольного суб'екта

внутрiшнього аудиту забезпечус надання аудиторськiй групi окремого примiщення для

роьоъ", що вiдповiдае вимогам з питань охорони працi; створюс умови для зберiгання, друку

документiв; забезпечуе можливiсть користування телефонним зв'язком, комп'ютерною,

розмножувальною TexHiKoro (ксерокс, принтер тощо), електромережею, мережею IHTepHeT,

iruорra iншi необхiднi умови для наJIежного виконання аудиторами cBoix обов'язкiв. На

аудиторiв поширюеться режим робочого.lасу пiдконтрольного суб'скта внутрiшнього аудиту,

на якому проводиться внутрiшнiй аулит.
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18. У разi хвороби (.rи у зв'язку з iншими об'сктивними обставинами) спецiалiста з

внутрiшнього аудиту, якщо ним одноосiбно здiйснюсться внутрiшнiй аудит, виконання

аудиторського завдання може призупинятись на пiдставi наказу з подальшим продовженням

в межах запланованого робочого часу на проведення внутрiшнього аудиту.

VII. Щокументування перебiгу та результатiв внутрiшнього аудиlry
1, ,Щокументальтrе оформлення внутрiшнього аудиту складаеться з двох видiв

документiв: робочих та офiцiйних.
2. Обсяги документування, розмiр i наповнення справ внутрiшнього аудиту

залежить вiд об'екта, теми, цiлей i питань аудиту.
З. ,Що робочих документiв вноситься iнформацiя, на ocHoBi якоi формуються

висновки, що узагальнюються в аудиторському звiтi.
Одержана пiд час аудиту iнформачiя/засвiдченi належлtим чином копii документiв i

результати аналiзу зiбраних даних та ix оцiнка за визначеними критерiями, що с ocнoBolo

доказовоi бази для аудиторських знахiдок, висновкiв та рекомендацiй, с невiд'емною
частиною робочих документiв та зберiгаються в матерiалах справи внутрiшнього аудиту,

При оформленнi робочих документiв слiд дотримуватися таких вимог:
кожний робочий документ ма€ назву вiдповiдно до пункту програми внутрiшнього

аудиту;
кожному робочому документу присвоюсться код (-"фр) (першi лiтери iMeHi та

прiзвища члена аудиторськоi групи, який склав цей документ, дефiс, скорочена назва

документа), зазначаеться пункт програми внутрiшнього аудиту;
на першiй сторiнцi кожного робочого документа вказуються цiль, об'ект та

пiдконтрольний суб'скт внутрiшнього аудиту, перiод, дати початку i закiнчення аудиту;

додатки до робочого документа нумеруються iз зазначенням на першiй сторiнцi
кожного додатка колу (шифру) вiлповiдного робочого документа.

У разi значноТ кiлькостi cTopiHoK одного додатка слiд перiодично проставляти код
(шифр) робо.lого документа, з.LзнаtIаючи його продовження (через 5-7 cTopiHoк, ураховуючи
його змiст).

Рекомендовану форму робочого документа наведено в додатку 15 до цього Порядку.
Робочий документ пiдписуеться членом (членами) аудиторськоi групи, який (якi) його

пiдготував (пiдготували) iз зазначенням посади, прiзвища та iнiцiалiв, та передасться
керiвнику аудиторськоТ групи для врахування пiд час складання аудиторського звiту.

4. Робочий документ мiстить iнформацiю про пiдтверднi документи щодо об'скта
внутрiшнього аудитуlпiдконтрольного суб'екта внутрiшнього аудиту, а саме:

необхiднi витяги або копii документiв;
внутрiшнi документи щодо оцiнки системи внутрiшнього контролю (полоNtення,

iнструкцiТ, якi стосуються об'екта внутрiшнього аудитуlпiдконтрольного суб'скта
внутрiшнього аудиту);

iнформачiю про вiдсутнiсть у керiвника та членiв аудиторськоi групи конфлiкту
iHTepeciB на пiдконтрольному суб'сктi внутрiшнього аудиту;

матрицю планування аудиторського завдання;
аналiз важливих показникiв та тенденцiй у дiяльноотi, що с Об'сктом внутрiшнього

аудиту, за дослiджуваний перiол;
iнформашiю про хiд виконання аудиторських завдань, яка вiдображае етапи

дослiдження питань програми внутрiшнього аудиту, перелiк аудиторських процедур та
iнформачiю про працiвникiв, якi ix виконували, документи, що пiдлягали дослiдженню,
встановленi у ходi дослiдхtення порушення/недолiки, перiод проведення дослiдження.

Хiд виконання аудиторського завдання (питань Програми внутрiшнього аулиту)

докум9нтустьOя шляхом заповн9ння таблицiо примiрна форма якоi наводена у додатку до
Порядку здiйснення внутрiшньоi оцiнки якостi внутрiшнього аудиту;
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листи-опитування, запити про надання iнформацii та вiдповiдi на них, отриманi вiд
вiдповiда-пьних за дiяльнiсть осiб тощо;

висновки щодо рiзних аспектiв внутрiшнього аудиту, зробленi членами аудиторськоi

групи.
5. Матерiали робочих документiв повиннi:
вiдтворювати процес аудиту;
мiстити вiдповiднi документи, що пiдтверджують встановленi порушення/недолiки та

висновки;
пiдтверджувати iнформацiю та факти) викладенi в аулиторському звiтi;
складати основу для проведення оцiнок якостi внутрiшнього аудиту i пiдготовки

програм забезпечення та пiдвиrцення якостi внутрiшнього аудиту;
мiстити докази на випадок надходження скарг, проведення розслiдувань тощо.
6, Керiвник аулиторськоI групи переглядае та аналiзус робочi документи,

пiдготовленi членами аудиторськоi групи.
Огляд робочих документiв керiвником аудиторськоi групи мас забезпечити:
наJIежне документування ycix знахiдок iз перехресним посиланням на KoHKpeTHi робочi

документи, залзначенням джерел отримання даних ;

чiтке дотримання взаемозв'язку мiж робочими документами та аудиторським звiтом,
знахiдками, висновками i рекомендацiями;

дотримання послiдовностi та повноти реалiзачiТ програми внутрiшнього аудиту;
наявнiсть посилань у робочих документах на вiдповiднi етапи дослiдження та

аудиторськi знахiдки.
1, Офiчiйним документом е аудиторський звiт документ, складениЙ за

результатами внутрiшнього аудиту, який мiстить вiдомостi про виконання аудиторського
завдання, висновки та аудиторськi рекомендацii.

Вiдповiдальним за складання аудиторського звiту е керiвник аудиторськоТ групи.
8. Дудиторський звiт е найбiльш ва}кливим результатом процесу аудиту, оскiльки

у ньому представленi аудиторськi висновки (знахiдки) та рекомендацiТ, якi забезпе'tують

додаткову цiннiсть вiд аудиту.
Основними цiлями аудиторського звiту с:

iнформування керiвництва пiдконтрольного суб'екта внутрiшнього аудиту щодо

результатiв аудиту та стану об'екта аудиту;
переконання керiвництва пiдконтрольного суб'скта внутрiшнього аудиту, Що

аудиторськi висновки (знахiдки) та рекомендацiТ дiевi й важливi;
переконання керiвництва пiдконтрольного суб'скта внутрiшнього аудиту вжити

вiдповiднi дiТ,
Аулиторський звiт мае бути тоLIним (без помилок та викривлень), об'сктивним (yci

висновки пiдтверджуються аудиторськими доказами), чiтким (зрозумiлим та логiчним),
стислим (мiстити iнформачiю по cyTi), виtIерпним (мiстити висновки до Bcix питань
аудиторського завдання) та свосчасним (пiдготовленим у визначенi термiни); Грунтуватися на
точних i достовiрних фактах, не мiстити неоднознаLIних трактувань, носити коригуючиЙ
характер, текст повинен бути доступFIим, не потребувати додаткових KoMeHTapiB та

роз'яснень. Висновки i аулиторськi рекомендацii за результатами внутрiшнього аудиту
повиннi бути об'сктивними та якiсно вiлображати важливi аспекти дослiдження. Щочiльним €

складання перелiку умовних скорочень, використання у звiтi таблиць, дiаграм, блок-схем
процесiв тощо для покращення вiзуального сприйняття даних,

9, Пiд час пiдготовки аудиторського звiту потрiбно керуватись такими критерiями
якостi:

звiт повинен враховувати очiкуванFIя LIитача та базуватися на них;
структура звiту повинна бути чiткою та логiчною;
звiт мас бути зрозумiлим, збалансованим та впливовим;
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у звiтi належниМ чиноМ мае бутИ написане резюме, а висновкИ та рекомендацii повиннi

бути алресними i стосуватися рiзних piBHiB управлiння;
1) звiт визнаLIас потреби його користувачiв,

пiдконтрольного суб'екта внутрiшнього аудиту та iнших ,

також з'ясування i врахування iх очiкувань;
2) аулиторський звiт повинен мати чiтку та логiчну структуру, а саме:

- змiст повинен вiдповiдати цiлям аудиту та мiстити достатнЬо iнформачii ДЛЯ

розумiння cyTi об' скта ау диту')
текст потрiбно видiляти iнтервалами, використовувати заголовки;

бажано уникати надмiрного використання скорочень, посилань;

потрiбнО чiткО вказуватИ ключовi повiдомлення (питання) кожного роздiлу звiту та ix
взаемозв'язок iз темою аудиту;

3) зрозумiлiсть аудиторського звiту це:
аргументоване вiдображення аудиторських знахiдок i висновкiв (аудиторськi докази

правдивi);
аудиторськi знахiдки е об'ективними та справедливими;
використання TepMiHiB, скорочень;
застосування у TeKcTi звiту однаковоi термiнологii;

уникнення двозначностi;
уникнення зайвот iнформачii (описова, технiчна iнформачiя виноситься у додатки до

звiту);
заголовки зрозумiлi та не надто довгi;
використання таблиць, дiаграм, блок-схем тощо;

4) збалансованiсть та впливовiсть аудиторського звiту означае:

аудиторськi знахiдки та висновки справедливi, rрунтуються на чiткiй доказовiй базi;

аудиторськi докази правдивi та повнi;
наявна iнформацiя та аргументи У звiтi сприяють досягненню цiлей аудиту;

взаемозвоязок мiж цiлями аудиту, IIитаннями (ризиковими сферами), критерiями,

знахiдками та висновками;
для легшого розумiння висновкiв та рекомендацiй у звiтi наявнi рiзнi аргументи та

точки зору.
10. Звiт складасться зi вступноi, основноi та пiдсумковоI частин.

У вступнiй частинi зазначаються TaKi данi:
плановий, позаплановий чи повторний внутрiшнiй аулит;

розпорядчий
реквiзитiв;

документ про проведення внутрiшнього аудиту iз зазначенням його

посади, прiзвища, iMeHa i по батьковi

участi у проведеннi внутрiшнього аудиту;
керiвника та членiв аудиторськоi групи, дати Тх

дати початку i закiнчення виконання аудиторського завдання;
скороченнЯ, Що використовуються в аудиторському звiтi;
iнформачiя про об'ект внутрiшнього аудиту/пiдконтрольний суб'ект внутрiшнього

аудиту;
резюме.
резюме мае бути коротким та надавати найваrкливiшу iнформаuiю. У ньому

зазначаються основна проблема (питання аудиту)' головнi знахiдки' висновки та рекомендацiт.
резюме повинно вiдображати змiст аудиторського звiту в цiлому i розкривати його

суть.
в основнiй частинi зазначаються цiлi, обсяг i результати виконання аудиторських

завдань. У цiй частиrтi викладаються аудиторськi знахiдки, пiдтвердженi доказовою базою, за

кожним питанням аудиту iз зазначенням використаних методiв, методичних прийомiв та

процедур, а також описуються етапи дослiдження. Цей роздiл повинен бути TiTKo

структурованим.

а само: MiHicTpa, к9рiвника
вiдповiдальних за дiяльнiсть осiб, а
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Пiдсумкова частина вклюаIае висновки та рекомендацii, РекомендацiТ зазначаються
напроти висновкiв, вiдповiдно до яких вони надаються.

1 1. У процесi пiдготовки аудиторського звiту можна видiлити TaKi кроки:
пiдготовка аудиторських :знахiдоt</висновкiв ;

пiдготовка аудиторських рекомендацiй;
пiдготовка та перевiрка проекту аудиторського звiту керiвником аудиторськоТ групи,

директором Щепартаменту Мiнстратегпрому, керiвником пiдроздiлу (спецiа"тiстом) з
внутрiшнього аудиту;

заключна зустрiч iз вiдповiдальними за дiяльнiсть особами та керiвником
пiдконтрольного суб'скта внутрiшнього аудиту;

пiдготовка аудиторського звiту та представлення результатiв аудиту MiHicTpy;
пiдготовка плану заходiв впровадження аудиторських рекомендацiй.
12. Щиректор ,Щепартаменту Мiнстратегпрому, керiвник пiдроздiлу (спецiалiст) з

внутрiшнього аудиту вiдповiдають за якiсть аудиторського звiту.
1З. Висновки формуються за результатами аудиторського дослiдхtення пiсля

порiвняння (зiставлення) зiбраних даних iз критерiями оцiнки, та мiстять обтрунтованi
пiлсумки аналiзу зiбраних даних вiдповiдно до питань внутрiшнього аудиту.

Висновки надаються, зокрема, щодо ефективностi управлiння дiяльнiотю
пiдконтрольного суб'екта внутрiшнього аудиту в цiлому або за окремим процесом, ступеня
виконання i досягнення визначених цiлей пiдконтрольних суб'сктiв внутрiшнього аудиту)
якостi виконання ним вiдповiдних завдань та функцiй, процесiв управлiння ризиками, а також
щодо системи внутрiшнього контролю тощо.

Вiдповiдно до цiлей внутрiшнього аудиту склада€ться загальFIий висновок, Перел його
складанням остаточно оцiнюеться аргументованiсть тверд>ltень й аудиторських доказiв.

|4, Щля обГрунтування висновкiв проводиться оцiнказiбраних аудиторських доказiв
з метою визначення iх достатностi, надiйностi та релевантностi.

Висновки можуть стосуватися об'екта аудиту як у цiлому, так
i стосуватися окремого аспекта дослiдхtення, i повиннi бути чiтко сформульованi, а також
мiстити квалiфiкачiю порушень/недолiкiв з посиланнями на нормативно-правовi акти.
Пiдготовленi на ocHoBi аудиторських доказiв висновки повиннi бути точними та коFIкретними,
а не загальними, Оцir-rка заходiв контролю надасться iз зазна.lенням тих елементiв системи, якi
не спрацьовують, та причин Тх недiевостi.

15, Аудиторськi висновки повиннi вiдповiдати таким вимогам:
бути обгрунтованими представленою у звiтi доказовою базою;
бути повОязаними з цiлями внутрiшнього аудиту (вiдображати вiдповiдь на питання,

визначенi в чiлях):
бути .liткими, короткими, не мiстити неоднозначних тверджень та не повиннi

переобтяжуватися деталями.
16. Аудиторськi рекомендацii спрямовуються на удосконалення тих аспектiв

дiяльностi, стосовно яких проводився внутрiшнiй аудит, та мають мiстити конструктивнi
пропозицii щодо ix полiпшення.

tx впровадження мас дозволити уникнути невlдповlдност1 мlж 1снуючою ситуацlсю
щодо дослiджуваноi дiяльностi (яка пiдтверджуеться аудиторськими знахiдками та базусться
на доказах) та бажаною ситуацiсю (при якiЙ заходи контролю покривають залишковi ризики
та сприяють досягненню цiлей).

|7. Формулюючи аудиторськi рекомендацii, аудитори враховують, що рекомендацii
повиннi бути:

очiкуваними, випливати з аудиторських знахiдок та висновкiв;
реалiстичними та практичними (враховувати наявнi ресурси), вiдповiдати правовому

полю;
адекватними, актуаJIьними, конкретними, зрозумlлими

впровадження;
та реаJIьними для
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орiснтованими на KoHKpeTHi результати iх впровадження, якi надалi можна бУДе

вiдстежувати;
вимiрюваними та не надто деталiзованими (не прийнято надавати довгий списоК

керiвнику пiдконтрольного суб'екта внутрiшнього аудиту детальних рекомендацiЙ);
згрупованими за рiвнями ik впровадження/управлiння;

узгодженими з iншими або поданими ранiше рекомендацiями;
доцiльними, обгрунтованими та безпосередньо стосуватись визначених цiлей, бУти

зрозрлiлими та конкретними, визначеFIими у часi (одноразовими на конкретну даТУ,

послiдовними LIи перiоди.rними) та економними (тобто кошти на проведення заходiв не

повиннi перевищувати очiкуваного ефекту).

мiстити конструктивнi пропозицiТ щодо вдосконалення тих аспектiв дiяльностi,
стосовно яких проводився внутрiшнiй аулит.

18. Для забезпечення додатковоi впевненостi щодо точностi та об'сктивностi
iнформачii, наведеноi в аудиторському звiтi, проскт аудиторського звiту керiвником
аудиторськоi групи надаеться для ознайомлення вiдповiдальнiй за дiяльнiсть особi таlабо

керiвнику пiдконтрольного суб'екта внутрiшнього аудиту на заклю,Iнiй зустрiчi у спiльно

узгодженi строки, не пiзнiше TepMiHiB, вказаних у Програмi внутрiшньоГо аУДиТУ, ПрО Що

склада€ться аркуш отримаFIня за формою, наведеFIою в додатку 1б ло цього Порядку.
Метою проведення такоi зустрiчi е:

досягнення згоди з вiдповiдальними за дiяльнiсть особами rцоДо ТекстУ звiтУ,

аудиторських знахiдок, окремих доказiво висновкiв, а також рекомендацiй;
врегулювання спiрних аспектiв звiту, уникнення у звiтi нетоtIностей, пОмилОК, ТОЩО;

досягнення домовленостей шодо TepMiHiB представлення вiдповiдальними за дiяльнiсть
особами та/або керiвником пiдкоtlтрольного суб'скта внутрiшнього аудиту KoMeHTapiB у
випадку iх наявностi.

Перед органiзачiсю заключноi зустрi.Ii керiвником аудиторськоi групи та керiвником
пiдроздiлу внутрiшнього аудиту здiйснюсться перевiрка проскту аудиторського звiту.

19. Проскт аудиторського звiту обговорюсться аудиторською групою З

вiдповiдальною за дiяльнiсть особою таlабо керiвником пiдконтрольного суб'екта
внутрiшнього аудиту.

Результати обговорення документуються шляхом складання протоколу обговорення

проекту аудитороького звiту (у тому числi висновкiв i рекомендацiй), форма якого наведена в

додатку 17 до цього Порядку, тазберiгаються у справi внутрiшнього аудиту.
За результатами обговорення LIлени аудиторськоi групи можуть вносити корективи до

проскту аудиторського звiту.
20, Керiвник пiдконтрольного суб'скта внутрiшнього аудиту та/або вiдповiдаrrьна За

дiяльнiсть особа ознайомлюсться з просктом аудиторського звiту у примiщеннях

Щепартаменту Мiнстратегпрому, пiлрозлiлiв (спечiалiстiв) з внутрiшньоГо аУдиту.
неприбуття або неповiдомлення про причини неприбуття вiдповiдальноi за дiяльнiсть

особи/керiвника пiдконтрольнOго суб'скта внутрiшнього аудиту ввая(асться вiдмовою вiд
ознайомлення, про rцо керiвником аудиторськоi групи робиться запис на аркушi отримання
проскту аудиторського звiту для ознайомлення та складасться вiдповiдний акт та передасТЬСя

MiHicTpy (керiвнику пiдприемства, установи, органiзацiТ, що нале}кить до сфери управлiння
Мiнстратегпрому) для прийнятгя рiшення,

21,. У разi виникнен}Iя розбiжностей щодо аудиторських знахiдок i рекомендацiй
вiдповiдальна за дiяльпiсть особа/керiвник пiдкоFIтрольного суб'скта внутрiшнього аудиту у
встановлений на заключнiй зустрiчi TepMiH надае за своТм пiдписом директору ЩепартаментУ
Мiнстратегпрому, керiвнику пiдроздiлу (спецiалiсту) з внутрilлнього аудиту обrрУнтОванi
KoMeHTapi з пiдтверджувальними документами (далi - KoMeHTapi) у термiни ви:]на,lенi

прOтоколОм, 0кладQНим за результатами обговОреннЯ просктУ аудиторсЬкого звiтУ (Додаток

17).
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ЩатоЮ надання KoMeHTapiB вва}каеться дата iх peecTpauiT у Мiнстратегпромi,

пiдприемствi, ycTaHoBi, органiзацii, що належитЬ до сфери його управлiння.

22, Щиректор Щепартаменту IИiнстратегпрому, к9рiвник пiдроздiлу (спецiалiст) з

внутрiшнього аудиту ,rроrо.Ьм 15 робочих днiв з дня отримання KoMeHTapiB до висновкiв

,уuBo рекомендацiИ роЪ.л"лас iх i готус письмовий висновок щодо обrрунтованостi таких

KoMeHTapiB за формоЮ, наведенОю в додатку 18 ло цього Порядку,
2i, йuьр-"rп"я пiдготовки аудиторського звiту здiйснюеться з урахуванням

зауважень директора ,Щепартаменту Мiнстратегпрому, керiвника пiлрозлiлу з внутрiшнього

аудиту та koмeнTaii" вiлпьвiдальноi за дiяльнiсть особи таlабо керiвника пiдконтрольного

aуб'aпru внутрiшнiого аудиту, у разi Тх надання до проокту аудиторського звiту,

24. Дудиторський звiтЪ*пuдu.r".я в одному примiрнику, пiдписусться керiвником

аудиторськоi групи та ii,tленами.- 
ko*Ha cTopiHKa аудиторського звiту вiзуеться керiвником аудиторськоi групи.

25. Реестрачiя ауди;орського звiту здiйснюеться Щепартаментом Мiнстратегпрому,

пiдроздiлом (спецiЙiстом) з внутрiшнього аудиту у журналi облiку аудиторських звiтiв (далi

- Журr-), який ведеться за формою, наведеною в додатку 19 до цього Порядку, та

зберйсrься в Щепартаментi Мiнстратегпрому, пiдроздiлi (спецiалiста) з внутрiшнього аудиту.

у разi вiднесення документiв, складених за результатами проведення внутрlшнlх

аудитiв, дь допу*"нтiв, якi мiстять службову iнформацiю, iнформацiю з обмеженим доступом,

оьлiк, зберiгання, використання i:]нищення цих документiв та iнших матерiальних HociiB такот

iнформацiт здiйснюсться вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

26, Щиректор ,Щепартаменту Мiнстратегпрому, керiвник пiдроздiлу (спецiалiст) З

внутрiшньо.о ауд"rу готус та пода€ MiHicTpy (керiвнику пiдприемства, установи, органiзацiТ,

Iцо належИть до сфеРи управлiНня МiнстРатегпромУ) лоповiдну записку разом з аудиторським

звiтом (в тому .rислi з висновками i рекомендацiями), коментарями вiдповiдальноТ за

дiяльнiсть особи таlабо керiвника пiдконтрольного суб'екта внутрiшнього аудиту та

висновками щодо обгрунтованоотi таких KoMeHTapiB для розгляДу, обговорення та прийняття

РiШеННЯ' 
еаvпьтятя*4и по?гпяпч ачдитоDського ' висновкiв на них (у21. За результатами розгляду аудиторського звlту, коментарlв l

разi наявностi) MiHicTp (керiвник пiдприсмства, установи, органiзацii, що нале}Itить до сфери

управлiння Мiнстратегпрому) приймас рiшення щодо:
прийняття аудиторських рекомендацiй вiдповiдальною за дiяльнiсть особоЮ таlабО

керiвником пiдконтрольного суб'екта внутрiшнього аудиту;

iнформування струКтурниХ пiдроздiлiв Мiнстратегпрому, пiдконтрольних суб'ектiв

внутрiшнЬого аудитУ щодО необхiднОстi посилення внутРiшньогО контролIо, удосконаJIення
його механiзмiв тощо;

iнформування таlабо передачу копiй матерiалiв такого аудиту до правоохоронних

органiв.
28. Пiсля розгляду MiHicTpoM (керiвником пiдприсмства, установи, органlзацl1, що

належить до сфери управлiння Мiнстратегпрому) аудиторського :звiту витяг зi звiту (висновки

та рекомендuцiТ) ,u письмовий висновок щодо обгрунтованостi KoMeHTapiB до висновкiв та/або

р.поr."дuцiй направляються керiвнику пiдконтрольного суб'скта внутрiшнього аудиту або

Ъiдповiдальнiй за дiяльнiсть особi таlабо керiвнику пiдконтрольного суб'скта внутрiшнього

аудиту супровiдним листом (службовою запискою) лля подальшого впровадження наданих

рекомендацiй.
Пiсля отримання витягу зi звiту керiвник пiдконтрольного суб'скта внутрiшнього

аудитУ забезпе.rуС розроблеНня на ocHoBi аудиторськиХ рекомендацiй Плану заходiв

впровадження аудиторських рекомендацiй за формою, наведено}о в додатку 20 до цього

Порялку (далi - План заходiв), з ви:]наLIенням способiв ix впровадження, вiдповiдальних

виконавцiв i TepMiHiB виконання вiдповiдних заходiв, оT iкуваних результатiв (розроблення/

затвердже"*rо uiдrrоuiдного документа, економiя ресурсiв/бюд}кетних коштiв, вiдшкодування

збиткiв/зайво виплачених коштiв тощо),
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Проект ПланУ заходiв впровадження аудиторських рекомендацiй розробляеться

вiдповiда"чьними за дiяльнi"r" о"обu*и у TepMiH не пiзнiше, нiж 5 робочих днiв вiд дати

отримання витягу зi звiту, i пiдписусться керiвником пiдконтрольного суб'екта внутрiшнього

аудитУ.
Пiдписаний проект Плану заходiв керiвником пiдконтрольного суб'екта внутрiшньогО

аудиту надасться в електронному виглядi протягом двох робочих днiв до ,щепартаменту

мiнстратегпрому (пiдроздiлу (спеuiалiста) з внутрiшнього аудиту пiдприемства, установи,

органiзаuii, що належить до сфери управлiння Мiнстратегпрому) на погодження,

у разi наявностi заува*."" у керiвника аудиторськоi групи, директора Щепартаменту

МiнстратЬгпрому, керiвника пiдроздiлу (спецiалiста) з внутрiшнього аудиту проект Плану

заходiъ повертасться до пiдконтрольного суб'екта внутрiтлнього аудиту для доопрацювання в

термiни, щоЪ"з"u.rаються директором Щепартаме}Iту, керiвником пiдроздiлу (спецiалiстом) з

внутрiшнього аудиту.
Пiсля погодження керiвником аудиторськоi групи, директором Щепартаменту,

керiвникоМ пiдроздiлУ (спецiалiстом) з вrrутрiшнього аудиту проскт Плану заходiв

,йрu"п".ться йнiСrру 1керiuНику пiдпрИсмства, установи, органiзацiТ, що належить до сфери

управлiння Мiнстратегпрому) на затвердх(ення.

Вiдповiдалi"u .u дiяльнiсть особа/керiвник пiдконтрольного суб'скТа внутрiШньогО

аудиту у визначений TepMiH, але не бiльше 20 робочих днiв з дати отримання затвердженого

Гiпu"у заходiв забезпечуе подання до ,Щепартаменту Мirrстратегпрому, пiдрозлiлу

(спецiалiсту) з внутрiшнього аудиту пiдприемства, установи, органiзацiт, що належить до

.,1.р" упра"пi""я Мiнстратегпрому, iнформацiю про результати реалiзацiТ затверджених

заходiв за формою, наведеною у додатку 21 до цього Порядку, з наданням нале}кним чином

засвiдчених копiИ документiВ, Що пiдтвердlкують Тх виконання пiдконтрольним суб'ектом

"",о';;:",";Iffi'" аудиторському звiтi виявлено icToTHy помилку або недолiк, директор

,щепартаменту Мiнстратегпрому, керiвлtик пiдроздiлу (спеuiалiст) з внутрiшнього аудиту

повинен довести виправлену iнформацiю до вiдома Bcix осiб, якi його одержали, шIляхом

направлення вiдповiдних листiв.
з0. Копiя аудиторського звiту надаеться за рiшенням Мiнiстра/керiвника

пiдприсмства, установи, органiзацiт, що належить до сфери управлiння Мiнстратегпрому, у

разi Ъвернення kepiB"rnu ,,iдпонтрольного суб'скта внутрiшнього аудиту/вiдповiдального за

дiяльнiсть
з 1. У разi недопущення .lленiв аудиторськот групи до проведення внутрlшнього

аудиту та/або ,a"uдurrо необхiдних документiв, вiдмови вiдповiдаЛьноТ за дiяльнiстЬ

оъоб"7керiвника пiдконтрольного суб'екта внутрiшнього аудиту в отриманнi копiт програми

внутрiшнЬого аудитУ, 
"uЪu"оari 

iнших об'сктивних i незалежних вiд аудитора обставин, якi

унеможливлюють або перешкоджають проведенню внутрiшнього аудиту, такий аудит

призупиняеться.
керiвником та членами аудиторськоi групи складасться 1 пlдписусться акт про

".*o*n""icTb 
проведення внутрiшнього аудиту у ловiльнiй формi iз зазначенням вiдповiдних

причин та письмово повiдомляеться про це директора Щепартаменту Мiнстратегпрому

(керiвник пiдроздiлу з внутрiшнього аудиту) з метою вирiшення питання по cyTi та
,од-u-о.о iнформУвання 

- 
MiHicTpa (керiвника пiдприемства, установи, органiзачii, що

належить ло .ф.р" управлiння Мiнстратегпрому) для прийняття ним вiдповiдних рiшень
таlабо вжиття заходiв впливу на пiдконтрольний суб'скт внутрiшнього аудиту,

з2, У разi виникнення обставин, якi перешкоджають виконанню працiвниками

,щепартаменту Мiнстратегпрому' пiдроздiлу (спецiалiстами) з внутрiшнього аудиту або

дrр.пrором ,Щепарта*""rу MiHcTpaTeinpory (керiвником пiдроздiлу з внутрiшнього аудиту)

ix Ъбов'язкiв, втручuппu у iх дiяльнiоть TpeTix осiб, у тому числi посадових або iнших осiб

апаратУ МiнстрЬтегпрому, пiдприсмств, установ i органiзацiй, директор ,Щепартаменту

мiнстратегпрому (керiвник пiдроздiлу (спецiалiст) з внутрiшнього аудиту) письмово
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iнформуе MiHicTpa, (керiвника пiдприсмства, установи, органiзацii, що належиТЬ до сфери

управлiння Мiнстратегпрому) про TaKi обставини та ii мояtливi наслiдки для поДаЛЬШоГо

в)Itиття захOдiв вiдповiдно до норм чинного законодавства.
ЗЗ. Робочiтаофiцiйнiдокументи зарезультатами проведеного внутрiшнього аудиТУ

формуються у справу внутрiшнього аудиту.
Справи внутрiшнього аудиту формуються, зберiгаються та використоВУЮТЬСя

вiдповiдно до Порядку формування справ внутрiшнього аудиту, Тх зберiгання, ВиКОристання

та передачi до apxiBy Мiнстратегпрому, затвердженого наказом MiHicTpa.

VIII. Монiториrrг врахування рекомендацiй за результатами
внутрlшнього аудиту

1. Щиректор Щепартаменту Мiнстратегпрому, керiвник пiдроздiлу (спецiалiст) з

внутрiшньогО аудитУ забезпе.lуе органiзацiЮ здiйснення монiторингу результатiв
впровадження рекомендацiй, надаFIих за результатами проведення внутрiшнього аудиТУ (далi

- монiторинг), для впевненостi в тому, що вiдповiдальнi за дiяльнiсть особи розпочали
ефективнi дii, спрямованi на ix виконання.

2, Щиректор ,Щепартаменту Мiнстратегпрому, керiвник пiдроздiлу з внутрiшнього
аудиту пiдприсмства, установи, органiзацii, що наJIежить до сфери Управлiння
Мiнстратегпрому, признаLIас вiдповiдальFIого працiвника за здiйснення монiторингу
впровадження рекомендацiй (далi - вiдповiдальний за здiйснення монiторингУ),

Спецiалiст з внутрiшнього аудиту с вiдповiдальним за здiйснеrrня монiторингу.
Проuес вiдстеження результатiв впровадження аудиторських рекомендацiй повинен

забезпечити належний piBeHb впровадження розроблених заходiв.
Монiторинг впровадження аудиторських рекомендацiй передбачас здiйснення заходiв

працiвниками {епартаменту Мiнстратегпрому, пiдроздiлу (спецiалiстами) з внУтрiшнього
аудиту щодо отримання iнформачii вiд вiдповiдальних за дiяльнiсть осiб про результаТи
реалiзацii аудиторських рекомендацiй та належним чином засвiдчених копiй документiв, що
пiдтверджують iх впровадження пiдконтрольним суб'сктом внутрiшнього аудиту.

Вiдповiдальний за здiйснеtлня монiторингу:
протягом мiсяця з дати отримання iнформацii про результати реалiзаuiТ аудиторських

рекомендацiй здiйснюе монiторинг даних щодо стану Тх виконання пiдконтрольним суб'ектом
внутрiшнього аудиту;

проводить аналiз досягнен}Iя о.liкуваних результатiв вiд впровадження аудиторських

рекомендацiй пiдконтрольним суб'ектом внутрiшнього аудиту та на пiдставi такого аналiзу
визначас загальний вiдсоток впровадження рекомендацiй;

здiйснюс фактичне вiдстеження впровадження аудиторських рекомендацiй
пiдконтрольним суб'ектом внутрiшнього аудиту шляхом прямого зв'язку з вiдповiдальними
за його дiяльнiсть особами з метою збору доказiв щодо заходiв з впровадження рекомендацiй;

у разi вiдсутностi iнформачii про результати реалiзацii аудиторських рекомендацiй або

ненадання пiдконтрольним суб'ектом вrтутрiшнього аудиту документiв, що пiдтверджуrоть iх
виконання, надсилас лист-нагадування керiвнику пiдконтрольного суб'екта внутрiшнього
аудиту/вiдповiдальному за дiяльнiсть про необхiднiсть звiтування до Щепартаменту
Мiнстратегпрому, пiдроздiлу (спецiалiста) з внутрiшнього аудиту.

Вiдстеження стану впровадження аудиторських рекомендацiй вiдповiдальниМ за
здiйснення монiторингу вsдеться за формою, наведеною в додатку 22 до цього ПорядкУ.

З. Щиректор Щепартамеrrту Мiнстратегпрому (керiвник пiдроздiлу (спецiалiст)
з внутрiшнього аулиту) с вiдповiдальним за наданняr MiHicTpy (керiвнику пiдприсмстВа,

установи, органiзацii, що нале)Iшть до сфери управлiння Мiнстратегпрому) iнформацiI шtОдо

результатiв впровадження аудиторських рекомеrтдацiй.
Щиректор ,Щепартаменту Мiнстратегпрому (керiвник пiдроздiлу (спеuiалiст) з

внутрiшнього аудиту) iнформус MiHicTpa (керiвника пiдприемства, установи, органiзацiТ, що
належить до сфери управлiння Мiнстратегпрому) у разi невиконання вiдповiдальними
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посадовими особами пiдконтрольного суб'скта внутрiшнього аудиту заходiв, передбачених в

рамках реалiзачii аудиторських рекомендацiй.

IX. Звiтування про дiяльнiсть Щепtrртаменту Мiнстратегпрому, пiдроздiлiв
(спецiалiстiв) з внутрiшнього аудиту пiдпри€мств, установ, органiзацiй, що належать до

сфери управлiння Мiнстратегпрому
1, Щиректор Щепартаменту Мiнстратегпрому забезпечус пiдготовку зведеного звiту

MiHicTpy про результати дiяльностi Щепартаменту Мiнстратегпрому, пiдроздiлiв (спецiалiстiв)
з внутрiшнього аудиту та один раз на piK до 01 лютого у письмовiй формi звiтус перед ним.

Керiвник пiдроздiлу (спецiалiст) з внутрiшнього аудиту звiтуе у термiни до 05 сiчня у
письмовiй формi перед керiвником пiдприемства, установи, органiзацii, rцо належить ло сфери

управлiння Мiнстратегпрому, про результати дiяльностi пiдроздiлу (спецiалiста)
з внутрiшнього аудиту та забезпечуе подання звiту про результати дiяльностi до Щепартаменту
Мiнстратегпрому для подальшого узагальнення i формування зведеного звiту до 10 сiчня.

Щатою подання звiту керiвниками пiдроздiлiв (спецiалiстiв) з внутрiшнього аудиту до

,Щепартаменту Мiнстратегпрому ввая(аеться дата його реестрацii в Мiнстратегпромi.
2. Керiвник пiдроздiлу (спечiалiст) з внутрiшнього аудиту у разi звiльнення надае

керiвнику пiдприсмства, установи, органiзацii, що належить до сфери управлiння
Мiнстратегпрому, звiт про результати дiяльностi за перiод з 01 сiчня поточного року по дату
звiльнення.

Керiвник пiдприемства, установи, що належить до сфери управлiння Мiнстратегпрому,
забезпечус подання такого звiту до Щепартаменту Мiнстратегпрому для подальшого
врахування iнформацiТ пiл час узагальнення та формування зведеного звiту.

З, Звiт про результати дiяльностi Щепартаменту Мiнстратегпрому, пiдроздiлiв
(спецiалiстiв) з внутрiшнього аудиту повинен включати:

стан виконання Зведеного стратегiчного та Зведеного операчiйного планiв дiяльностi з

внутрiшнього аудиту таlабо причини Тх невиконання;
iнф ормацiю про проведенi позаплановi/повторнi внутрiшн i ау лити;
ocHoBHi результати проведених внутрiшнiх аулитiв та загальнi висновки щодо оцiнки

системи управлiння i внутрiшнього контролю, у тому числi управлiння ри:]иками;
cyTTcBi проблемнi питання, у тому числi виявленi за результатами виконання

аудиторських завдань за попереднi перiоли, що потребували негайного вирiшення, щодо яких
не було вжито заходiв;

результати впроваджених у звiтному перiодi рекомендацiй;
результати внутрiшньоi оцiнки якостi внутрiшнього аудиту;
забезпечення незаJIежностi дiяльностi внутрiшнього аудиту;
piBeHb забезпечення ресурсами для провадження дiяльностi з внутрiшнього аудиту;
стан виконання програми забезпечеFIня та пiдвищення якостi внутрiшнього аудиту;
заходи, якi потрiбно додатково вжити для вдосконаJIення системи внутрiшнього

контролю та дiяльностi з внутрiшнього аудиту в ycTaHoBi.
4, Щиректор Щепартаменту Мiнстратегпрому, керiвник пiдроздiлу (спецiалiст) з

внутрiшнього аудиту забезпе.rус узагаJIьнення iнформачii про результати здiйснених
внутрiшнiх аудитiв Щепартаментом Мiнстратегпрому, пiдроздiлами (спечiалiстами) з

внутрiшнього аудиту за вiдповiдними показниками шляхом заповнення форм, наведених в

додатках 2З-25 до цього Порядку,
Керiвник пiдприемства, установи, органiзацii, що налех(ить до сфери управлiння

Мiнстратегпрому, забезпечуе подання зазначеноТ iнформачiТ за вiдповiдними показниками до

Щепартаменту Мiнстратегпрому для подальшого узагальнення щомiсяця до 05 числа.
З метою своечасного формування Зведеного звiту про результати дiяльностi

Щопартаменту Мiнстратегпромуо пiдроздiлiв (спецiалiстiв) з внутрiшнього аудиту (форма JФ

1-ДВА) .Щепартаментом Мiнстратегпрому ведеться облiк та узагальнюються данi за

результатами здiйснених внутрiшнiх аулитiв Щепартаменту Мiнстратегпрому, пiдроздiлами



з2

(спецiалiстами) з внутрiшнього аудиту за вiдповiдними показниками (рекомендованi форми
наведено в додатках 23,2З-|,24,24-|,25,25-1,,26 до цього Порядку).

5. Керiвник пiдприсмства, установи, органiзацiТ, що належить до сфери управлiння
Мiнстратегпрому, забезпечуе у TepMiH до 10 сiчня подання до Департаменту Мiнстратегпрому
звiту про результати дiяльностi пiдроздiлiв (спецiалiстiв) з внутрiшrнього аудиту (форма JФ 1-

ДВА) разом з пояснювальною запискою до звiту для подальшого узагальнення та формування
зведеного звiту i подання його MiHicTpy.

Зведений звiт про результати дiяльностi ,Щепартаменту Мiнстратегпрому, пiдроздiлiв
(спецiалiстiв) з внутрiшнього аудиту (форма j\Ъ 1-ДВА) разом з пояснювальною запискою до
зведеного звiту подаеться MiHicTpoM щороку до 01 лютого до Мiнфiну.

[атою подання Зведеrтого звiту вважаеться дата його ресстрачii в Мiнфiнi.

Х. Надання iнформаlдii про результати внутрiшнього аудиту та
взаемодiя Щепартаменту Мiнстратегпрому, пiдроздiлiв (спецiалiстiв) з внутрiшнього

аудиту пiдприсмств, установ, органiзttцiй, що належать ло сфери управлiння
Мiнстратегпрому, з iншими мiнiстерствами та органами центральноi викоrrавчоi

влади, органами державноi влади, правоохоронними органами
1. Взасмодiя з мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчоi влади,

органами державноТ влади та правоохоронними органами здiйснюеться Щепартаментом
Мiнстратегпрому, пiлроздiлом (спечiалiстом) з внутрiшнього аудиту у межах його
повноважень вiдповiдно до законодавства.

2, У разi надходження звернень вiд органiв державноТ влади таlабо
правоохоронних органiв Щепартамент Мiнстратегпрому, пiдроздiл (спецiалiст) з внутрiшнього
аудиту за дорученням MiHicTpa, керiвника пiдпри€мства, установи, органiзацii, що належить
до сфери управлiння Мiнстратегпрому, надае iнформацiю про результати внутрiшнього
аудиту з дотриманням установлених вимог законодавства та розпорядчих документiв щодо
розголошення iнформацii з обмеженим доступом.

У разi вiдсутностi запитуваноi iнформацii про це повiдомляються органи дерхсавноТ
влади таlабо правоохороннi органи.

3. У разi надходження звернення вiд Мiнфiну, нааIальник директор Щепартаменту
забезпечус пiдготовку iнформацiТ про результати внутрiшнього аудиту та iнших вiдомостей,
що стосуються Його проведення, для подання керiвництву MiHicTepcTBa та направлення
Мiнфiну протягом 10 робочих днiв з дня надходження такого звернення.

4, У разi виявлення пiд .1n. проведення внутрiшнього аудиту ознак шахрайства,
корупцiйних правопорушеFIь та правопорушень, пов'язаних з корупцiсюо або нецiльового
використання бюдrкетних коштiв, марнотратства, зловживання службовим становищем та
iнших порушень фiнансово-бюдrкетноi дисциплiни, якi призвели до втрат чи збиткiв, директор
Щепартаменту Мiнстратегпрому /керiвник пiдроздiлу, спечiалiст з внутрiшнього аудиту
письмово iнформуе MiHicTpa, керiвника пiдприсмства, установи, органiзацiТ, що належить до
сфери управлiння Мiнстратегпрому, з наданням пропозицiй щодо вжиття необхiдних заходiв.

5. За рiшенням MiHicTpa, керiвника пiдприемства, установи, органiзацii, що
належить до сфери управлiння Мiнстратегпрому, директор Щепартаменту Мiнстратегпрому
/керiвник пiдроздiлу (спецiалiст) з внутрiшнього аудиту забезпечус iнформування таlабо
передання до правоохоронних органiв матерiалiв внутрiшнього аудиту, за результатами якого
виявлено ознаки шахраЙства, корупцiЙних правопорушеFIь та правопорушень, пов'язаних з
корупцiсю, або нецiльового використання бюджет}Iих коштiв, марнотратства, зловживання
службовим становищем та iнших порушень фiнансово-бюджетноТ дисциплiни, що призвели
до втрат чи збиткiв.

Копii матерiалiв внутрiшнього аудиту передаються до правоохоронних органiв з
опиOом за формою, навод9ною в додатку 27 ло цього Порядку.
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XI. Скарги на дiТ працiвникiв ЩепартамеIrту Мiнстратегпрому, пiдроздiлiв
(спецiалiстiв) з внутрiшнього аудиту пiдприсмств, установ, органiзацiй, що нале}кать до

сфери управлiння МiнстратегпрOму
1. Скарги, якi надходять на дiТ працiвникiв Щепартаменту Мiнстратегпрому,

пiдроздiлiв (спечiалiста) з внутрiшнього аудиту розглядаIоться у встановленому
законодавством порядку.

2, Якщо за результатами розгляду скарги встановлено факт невiдповiдностi
офiцiйноТ документацii, складеноТ за результатами внутрiшнього аудиту, дiйсному стану справ
таlабо порушення працiвником Щепартаменту Мiнстратегпрому, пiдроздiлу (спецiалiстом) з

внутрiшнього аудиту законодавства, у тому числi Стандартiв, що вплинуло на об'сктивнiсть
висновкiв, MiHicTp, керiвник установи, що налея(ить до сфери управлiння Мiнстратегпрому,
призначас повторний внутрiшнiй аулит.

З, Повторний внутрiшнiй аудит проводиться працiвниками ,Щепартаменту
Мiнстратегпрому (пiдроздiлу) внутрiшнього аудиту, якi не брали участi у поперелнiх
внутрiшнiх аудитах з тих самих питань.

У разi коли внутрiшнiй аудит здiйснено лише спецiалiстом з внутрiшнього аулиту (при
вiдсутностi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту), на дii якого надiйшла скарга, керiвник
вiдповiдного пiдприсмства, установи, органiзацiТ, що наJтежить до сфери управлiння
Мiнстратегпрому, iнiцiюе залучення працiвника .Щепартаменту Мiнстратегпрому для
проведення повторного внутрiшнього аудиту.

4. Органiзацiя повторного внутрiшнього аудиту здiйснюеться в порядку,
передбаченому для органiзацiТ та проведення планового/позапланового внутрiшнього аудиту,
а також з урахуванням положень роздiлу IV чього Порядку.

ХII. Забезпечення та пiдвищення якостi внутрiшнього аудиту
1. З метою оцiнки функчii внутрiшнього аудиту на предмет вiдповiдностi

нацiональним стандартам, кодексам, правилам та iншим вимогам нормативно-правових aKTiB,

а також визначен}Iя можливостi здiйснення заходiв щодо ii покращення проводиться
внутрiшня та зовнiшня оцiнки якостi внутрiшнього аудиту.

Внутрiшня оцiнка якостi внутрiшнього аудиту здiйснюеться директором Щепартаменту
Мiнстратегпрому (керiвником пiдроздiлу (спецiалiстом) з внутрiшнього аудиту).

Внутрiшня оцiнка якостi реалiзуеться на двох рiвнях шляхом:
постiйного монiторингу функцii внутрiшнього аудиту;
проведення перiодичних оцiнок дiяльностi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (через

самооцiнку, щорiчне оцiнювання державних службовцiв тощо).
Зовнiшня оцiнка якостi внутрiшнього аудиту здiйснюеться Мiнфiном шляхом

проведення оцiнки функчiонування системи внутрiшнього аудиту.
2, Внутрiшня оцiнка якостi вtlутрiшнього аудиту передбачас постiйний монiторинг

та перiодичнi оцiнки дiяльностi з внутрiшнього аудиту директором !епартаменту
Мiнстратегпрому (керiвником пiдроздiлу (спецiалiстом) з внутрiшнього аудиту) та мас
охоплювати Bci аспекти дiяльностi з внутрiшнього аудиту.

З. Механiзм органiзацii i проведення внутрiшньоi оцiнки якостi визначений
Порядком оцiнки якостi аудиту.

4. За результатами перiоличних оцiнок якостi (внутрiшнiх та зовнiшнiх), а також
постiйного монiторингу i перiодичного аналiзу формуеться щорiчна Програма забезпечення
та пiдвищення якостi внутрiшнього аудиту, в основу якоТ вклю.lаються заходи, направленi на

усунення недолiкiв, виявлених в ходi таких оцiнок,
Програма забезпе.tення та пiдвищення якостi внутрiшнього аудиту складаеться

щорiчно за пiдписом директора .Щепартаменту Мiнстратегпрому (керiвника пiдроздiлу
(спецiалiста) з внутрiшнього аудиту) та затверджусться MiHicTpoM (керiвником пiдприсмства,

установи, що належать до сфери управлiння Мiнстратегпрому) :]а рекомендованою формою,
наведеною у додатку до Порядку оцiнки якостi аудиту.
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метою складання Програми забезпечення та пiдвищення якостi внутрiшнього аудиту о

безперервний розвиток, удосконалення дiяльностi пiдрозлiлу внутрiшнього аудиту та

пiдвиrцення ефективностi реалiзацii функцii внутрiшнього аудиту в системi Мiнстратегпрому

(пiдприсмствах, установах, органiзацiях, rцо наJIежать до сфери управлiння Мiнстратегпрому).

Програма якостi мае мiстити в собi KoHKpeTHi заходи, термiнИ ix виконання та

вiдповiдальних виконавцiв.

Щиректором Щепартаменту Мiнстратегпрому (керiвниками пiдроздiлiв (спецiалiстами)

з внутрiшнuо.оъул"rу) в Mextax компетенцii забезпечусться виконання програми забезпечення

та пiдвищення якостi внутрiшнього аудиту, ознайомлення ycix працiвникiв пiдроздiлу з

результатами внутрiшнiх оцiнок якостi внутрiшнього аудиту та заходами, рекомендованими з

метою пiдвиrцення якостi цiсi функчiТ.
Задокументованi результати внутрiшнiх оцiнок якостi разом зi щорiчними Програмами

забезпечення та пiдвищення якостi внутрiшнього аудиту зберiгаються у пiдроздiлi

внутрiштtього аудиту (iз врахуванням вимог дiловодства та органiзацiйних особливостей

кожноТ конкретноТ установЙ) та враховуються Мiнфiном при проведеннi зовнiшнiх оцiнок

якостi.
5, Щиректор Щепартаменту Мiнстратегпрому пiсля завершення перiодичноТ оцiнки

дiяльностi з внутрiшньогО аудиту звiтус MiHicTpy про iT результати,
а такояt iнформус його про заходи, якi потрiбно в}кити для вдосконалення дiяльностi з

внутрiшнього аудиту,
Керiвник пiдрозлiлу (спецiалiст) з внутрiшнього аудиту iнформуС керiвника

пiдприемства, установи, органiзацii, що нале}кить до сфери управлiння Мiнстратегпрому, про

результати внутрiшньоТ оцiнки якостi внутрiшнього аудиту.

6, Зовнiшня оцiнка якостi проводиться Мiнфiном не T астiше одного разу на piK

згiднО з планамИ роботи вiдповiдального структурного пiдроздiлу Мiнфiну, якi складаються i

затверджУютьсЯ в устаноВленомУ порядку. Зазначена оцitlка проводиться у формi

дослiдження.
Предметом оцiнки функцiонуваIIня системи внутрlшнього аудиту е планування,

органiзачiя та проведення такого аудиту, монiторинг врахування рекомендацiй за

рЬrуп"rururи його проведення, дотримання посадовими особами пiдроздiлiв вимог Стандартiв

та iнших нормативно-правових aKTiB з вiдповiдних питань.
За результатами зoBHirTrHboT оцiнки функчiонування системи якостi внутрiшнього

аудиту Мiнфiном надаються MiHicTpy рекомендацii щодо ii удосконалення.

Т.в.о.,Щиректора,Щепартаменту
внутрiшнього аудиту Валентина ДРОЗДftfu/'


