
10 листопада
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6)  необхідністю перерахунку (корегування) обсягів робочого часу у зв’язку із неможливістю проведення внутрішніх аудитів, а також на виконання 

заходів з іншої діяльності з внутрішнього аудиту, пов’язаних зі зміною умов праці (оголошений простій на певний час не з вини працівників). 

Обґрунтування щодо внесення змін до Зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Луганської обласної державної 

адміністрації на 2022 рік, затвердженого головою обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації від 22.12.2021, наведено 

у додатку до цього Зведеного операційного плану. 

Зведений операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Луганської обласної державної адміністрації на 2022 рік складено з урахуванням 

завдань та результатів виконання Зведеного стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Луганської обласної державної адміністрації на              

2022-2024 роки, затвердженого головою Луганської обласної державної адміністрації – керівником обласної військово-цивільної адміністрації                      

«22» грудня 2021 року. 

 

IІ.  ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ 

 

№ 

з/п 
Об’єкт внутрішнього аудиту  

Підстава для включення 

об’єкту внутрішнього 

аудиту 

Орієнтовний обсяг дослідження 

Назва структурного 

підрозділу/установи/підприємст-

ва/організації, в якій проводиться 

внутрішній аудит 

Період, що 

охоплюється 

внутрішнім 

аудитом 

Термін 

здійснення 

внутрішнього 

аудиту 

1 2 3 4 5 6 7 

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

Управління внутрішнього аудиту Луганської обласної державної адміністрації 

1.       

2. Система внутрішнього 

контролю та управління 

ризиками 

Стратегічний план 

діяльності з 

внутрішнього аудиту 

Луганської обласної 

державної адміністрації 

на 2022-2024 рік. 

Оцінка ефективності 

функціонування системи 

внутрішнього контролю, 

ефективності, результативності та 

якості виконання завдань та 

функцій, визначених актами 

законодавства, ризиків, які 

негативно впливають на виконання 

функцій і завдань. 

Луганська обласна школа вищої 

спортивної майстерності. 

2020-2021 роки 

та завершений 

період 2022 

року. 

IІ півріччя 

2022 року. 

3. Система внутрішнього 

контролю 

Стратегічний план 

діяльності з 

внутрішнього аудиту 

Луганської обласної 

державної адміністрації 

на 2022-2024 рік. 

Оцінка ефективності 

функціонування системи 

внутрішнього контролю, 

ефективності, результативності та 

якості виконання завдань та 

функцій, визначених актами 

законодавства, ризиків, які 

негативно впливають на виконання 

Комунальна установа 

«Луганський обласний 

фізкультурний центр «Олімп». 

2020-2021 роки 

та завершений 

період 2022 

року. 

IІ півріччя 

2022 року. 
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функцій і завдань. 

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту апарату Старобільської районної державної адміністрації 

1.       

2.       

3.       

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

…       

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

…       

 

IІІ.  ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

 

Підстава для включення заходу з іншої діяльності з 

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

1 2 3 4 

Управління внутрішнього аудиту Луганської обласної державної адміністрації 

1.  Здійснення ризик-орієнтовного планування 

діяльності з внутрішнього аудиту. 

1.1. Формування, наповнення, ведення та своєчасне оновлення інформації у базі 

даних об’єктів внутрішнього аудиту. 

До 30 листопада 

1.2. Ідентифікація подій та проведення оцінки ризиків (її актуалізація). до 30 листопада 

1.3.  Формування та затвердження плану діяльності з внутрішнього аудиту на 

2023-2025 роки. 

до 31 грудня 

1.4. Оприлюднення плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2023-2025 роки на 

офіційному вебсайті Луганської обласної державної адміністрації, 

направлення копії затвердженого плану на адресу Міністерства фінансів 

України. 

до 31 грудня 

2.  Здійснення методологічної роботи. 2.1. Моніторинг та аналіз змін у нормативно-правових актах з питань 

внутрішнього аудиту з метою актуалізації внутрішніх документів з питань 

внутрішнього аудиту. 

протягом року 

2.2. Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з організації і 

функціонування системи внутрішнього контролю та управління ризиками 

(самостійне навчання на робочому місті). 

протягом року 
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2.3.   

2.4. Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з організації та проведення 

внутрішніх аудитів щодо оцінки надійності, ефективності та 

результативності інформаційних систем і технологій (самостійне навчання на 

робочому місці). 

протягом року 

3.  Здійснення роз’яснювальної та консультаційної 

роботи щодо організації та функціонування системи 

внутрішнього контролю. 

3.1. Надання роз’яснень (за запитом та/або за власною ініціативою) керівництву 

облдержадміністрації, райдержадміністрацій, керівникам структурних 

підрозділів. 

протягом року 

4.  Здійснення моніторингу впровадження 

рекомендацій, наданих за результатами проведених 

внутрішніх аудитів. 

4.1. Узагальнення та аналіз інформації щодо стану впровадження аудиторських 

рекомендацій, включення відповідної інформації до матеріалів справ, 

сформованих за результатами внутрішніх аудитів, та бази даних щодо 

моніторингу врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту 

протягом року 

5.  Звітування про результати діяльності підрозділу 

внутрішнього аудиту. 

5.1. Узагальнення та аналіз інформації про діяльність підрозділу внутрішнього 

аудиту, підготовка письмових звітів про результати діяльності підрозділу 

внутрішнього аудиту голові Луганської обласної державної адміністрації та 

Міністерству фінансів України за визначеною структурою/формою. 

протягом року 

5.2. Письмове інформування голови Луганської обласної державної адміністрації 

про результати здійснення кожного внутрішнього аудиту з наданням 

висновків та рекомендацій. 

протягом року 

6.  Проведення внутрішньої оцінки якості 

внутрішнього аудиту. 

6.1 Підготовка та затвердження Програми забезпечення та підвищення якості 

внутрішнього аудиту на 2022 рік. 

січень 

6.2. Відстеження стану виконання заходів, передбачених Програмою 

забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту на 2022 рік. 

лютий-грудень 

6.3. Узагальнення та аналіз результатів проведених внутрішніх оцінок якості, 

підготовка голові Луганської обласної державної адміністрації інформації 

про результати внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту, у тому числі 

про заходи, які потрібно вжити для вдосконалення діяльності внутрішнього 

аудиту. 

протягом року 

7.  Опрацювання запитів, звернень, доручень. 7.1 Виконання доручень голови Луганської обласної державної адміністрації. протягом року 

7.2 Взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування. протягом року 

7.3 Робота з правоохоронними органами. протягом року 

7.4 Розгляд депутатських запитів та звернень. протягом року 

7.5 Розгляд звернень фізичних та юридичних осіб, громадських організацій. протягом року 

Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту апарату Старобільської районної державної адміністрації 

1. 1.1.   

1.2.   

1.3.   

1.4.   

1.5.   

1.6.   
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ІV.  ОБСЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ ТА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З ІНШОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

 

 

*Загальна кількість робочих днів на рік визначена з урахуванням введення в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 

24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ "Про затвердження Указу 

Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" (із змінами і доповненнями). 

**До загального планового обсягу робочого часу не включені дні, протягом яких працівники підрозділу внутрішнього аудиту перебували у 

щорічних відпустках та простої відповідно до наказу управління внутрішнього аудиту Луганської обласної державної адміністрації від 29.03.2022 № 3-К 

(із змінами). 

 

Начальник управління 

внутрішнього аудиту 

Луганської облдержадміністрації     __________________________            Тетяна САЛЬНІКОВА 

________________________ 
(дата складання Зведеного операційного плану,  

із змінами) 

                                                                                                                              

                                                                                                                                       

1.7.   

1.8.   

1.9.   

№ 

з/п 

Посада працівника підрозділу 

внутрішнього аудиту 

Загальна 

кількість 

робочих днів 

на рік* 

Кількість 

посад (за 

фактом) 

Загальний 

плановий 

обсяг робочого 

часу, людино-

дні ** 

Визначений 

коефіцієнт участі у 

здійсненні 

внутрішніх аудитів 

для відповідної 

посади 

Плановий обсяг робочого часу на 

здійснення внутрішніх аудитів, 

людино-дні 

Плановий обсяг 

робочого часу на 

виконання заходів з 

іншої діяльності з 

внутрішнього 

аудиту, людино-дні всього 

у тому числі на 

планові внутрішні 

аудити 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Управління внутрішнього аудиту Луганської обласної державної адміністрації 

1. Начальник управління 256 1 226 0,1 23 17 203 

2. Заступник начальника управління - 

начальник відділу 

256 1 121 0,5 61 46 60 

3. Начальник відділу 256 1 149 0,6 89 67 60 

4. Головний спеціаліст 256 1 114 0,9 103 77 11 

5. Провідний спеціаліст 256 1 141 0,9 127 95 14 

Всього по підрозділу: х 5 751 х 403 302 348 

10 листопада 2022
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                                                                                                                                            Додаток  

 

                                                                                                                                           до Зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього  

                                                                                                                                           аудиту на 2022 рік (із змінами) 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 
щодо внесення змін до Зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Луганської обласної державної адміністрації на 2022 рік, 

затвердженого головою Луганської обласної державної адміністрації – керівником обласної військово-цивільної адміністрації 22 грудня 2021 року 

 

I. До розділу IІ.  ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ 

 

Пункт розділу 

I Операційного 

плану 

Включено об’єкт 

внутрішнього аудиту  

Виключено об’єкт 

внутрішнього аудиту 

Зміни щодо об’єкту внутрішнього 

аудиту 
Обґрунтування змін 

1 2 3 4 5 

Управління внутрішнього аудиту Луганської обласної державної адміністрації 

1. - Діяльність Департаменту 

комунальної власності, 

земельних, майнових 

відносин, екології та 

природних ресурсів 

Луганської обласної 

державної адміністрації 

Виключено із Зведеного стратегічного 

плану на 2022-2024 роки 

Причиною, яка призвела до необхідності 

виключення об’єкту внутрішнього аудиту є 

неможливість проведення внутрішнього аудиту  

через активні бойові дії на території Луганської 

області внаслідок збройної агресії російської 

федерації, що унеможливлювало проведення 

внутрішнього аудиту в Департаменті комунальної 

власності, земельних, майнових відносин, екології 

та природних ресурсів Луганської обласної 

державної адміністрації, так як майно, документи 

та бази даних залишилися на тимчасово окупованій 

території Луганської області, а саме у місті 

Сєвєродонецьк.  

2. Система внутрішнього 

контролю 

Управління бюджетними 

коштами, планування і 

виконання бюджетних 

програм, стан використання 

та збереження майна. 

Змінено об’єкт внутрішнього аудиту, 

орієнтований обсяг дослідження,  

період, що охоплюється внутрішнім 

аудитом та термін здійснення 

внутрішнього аудиту. 

З урахуванням подій, пов’язаних із введенням 

воєнного стану в Україні відповідно до Указу 

Президента 64/2022, змінено об’єкт внутрішнього 

аудиту та орієнтовний обсяг дослідження на більш 

актуальний. Причиною, яка призвела до 

необхідності зміни періоду, що охоплюється 

внутрішнім аудитом та терміну здійснення 
3. Система внутрішнього 

контролю 

Управління бюджетними 

коштами, планування і 

Змінено об’єкт внутрішнього аудиту, 

орієнтований обсяг дослідження,  
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виконання бюджетних 

програм, стан використання 

та збереження майна. 

період, що охоплюється внутрішнім 

аудитом та термін здійснення 

внутрішнього аудиту. 

внутрішнього аудиту, є введення на території 

України воєнного стану та встановленням простою 

працівникам підрозділу внутрішнього аудиту 

відповідно до наказу управління внутрішнього 

аудиту Луганської обласної державної 

адміністрації від 29.03.2022 № 3-К (із змінами). 

Можливість здійснення внутрішнього аудиту 

дистанційним способом в умовах воєнного часу. 

4. - Використання і збереження 

активів, управління 

коштами. 

Виключено із Зведеного стратегічного 

плану на 2022-2024 роки 

Причиною, яка призвела до необхідності 

виключення об’єкту внутрішнього аудиту є 

неможливість проведення внутрішнього аудиту  

через активні бойові дії на території Луганської 

області внаслідок збройної агресії російської 

федерації, що унеможливлювало проведення 

внутрішнього аудиту щодо використання і 

збереження активів, управління коштами, так як 

майно, документи та бази даних залишилися на 

тимчасово окупованій території Луганської області  

5. - Управління бюджетними 

коштами, планування і 

виконання бюджетних 

програм, стан використання 

та збереження майна 

Виключено із Зведеного стратегічного 

плану на 2022-2024 роки 

Причиною, яка призвела до необхідності 

виключення об’єкту внутрішнього аудиту є 

неможливість проведення внутрішнього аудиту  

через активні бойові дії на території Луганської 

області внаслідок збройної агресії російської 

федерації, що унеможливлювало проведення 

внутрішнього аудиту щодо управління 

бюджетними коштами, планування і виконання 

бюджетних програм, стану використання та 

збереження майна, так як майно, документи та бази 

даних залишилися на тимчасово окупованій 

території Луганської області  

6. - Управління бюджетними 

коштами, планування і 

виконання бюджетних 

програм, стан використання 

та збереження майна 

Виключено із Зведеного стратегічного 

плану на 2022-2024 роки 

7. - Управління бюджетними 

коштами, планування і 

виконання бюджетних 

програм, стан використання 

та збереження майна 

Виключено із Зведеного стратегічного 

плану на 2022-2024 роки 

8. - Регіональна цільова 

програма соціального 

захисту громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, 

на 2019-2021 роки 

Виключено із Зведеного стратегічного 

плану на 2022-2024 роки 

Причиною, яка призвела до необхідності 

виключення об’єкту внутрішнього аудиту є 

неможливість проведення внутрішнього аудиту  

через активні бойові дії на території Луганської 

області внаслідок збройної агресії російської 

федерації, що унеможливлювало проведення 

внутрішнього аудиту регіональної цільової 

програми соціального захисту громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 
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катастрофи, на 2019-2021 роки, так як документи та 

бази даних залишилися на тимчасово окупованій 

території Луганської області 

Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту апарату Старобільської районної державної адміністрації 

 1. - Організація та 

функціонування системи 

внутрішнього контролю 

Виключено із Зведеного стратегічного 

плану на 2022-2024 роки 

Виключення об’єктів аудиту зумовлено  

широкомасштабною збройною агресією російської 

федерації, введенням в Україні воєнного стану, 

наявністю вакантної посади головного спеціаліста з 

питань внутрішнього аудиту апарату 

Старобільської районної державної адміністрації, 

не проведенням внутрішніх аудитів у 2022 році. 

2. - Управління бюджетними 

коштами 

Виключено із Зведеного стратегічного 

плану на 2022-2024 роки 

3. - Збереження державного 

майна. 

Виключено із стратегічного плану на 

2022-2024 роки 

 

До розділу IІI ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

 

Пункт розділу 

II 

Операційного 

плану 

Включено заходи з іншої 

діяльності з внутрішнього 

аудиту  

Виключено заходи з іншої 

діяльності з внутрішнього 

аудиту 

Зміни у заходах з іншої діяльності з 

внутрішнього аудиту 
Обґрунтування змін 

1 2 3 4 5 

Управління внутрішнього аудиту Луганської обласної державної адміністрації 

пункт 1 

підпункту 1.3 

Формування та 

затвердження плану 

діяльності з внутрішнього 

аудиту на 2023-2025 роки.  

 

Формування та 

затвердження Операційного 

плану діяльності з 

внутрішнього аудиту на 

2023 рік та внесення змін до 

нього (за потреби) з 

урахуванням завдань, 

визначених у Стратегічному 

плані діяльності з 

внутрішнього аудиту на 

2022-2024 роки. 

Внесені зміни до Зведеного 

стратегічного плану на 2022-2024 

роки  

Наказом Міністерства фінансів України від 

24.05.2022 № 147 «Про внесення змін до 

Стандартів внутрішнього аудиту», зареєстрованим 

в Міністерстві юстиції України 08.06.2022 за              

№ 612/37948 та листом Міністерства фінансів 

України від 22.06.2022 № 33040-06-5/13137 

визначено, що починаючи з 01 січня .2023 року 

підрозділ внутрішнього аудиту повинен 

забезпечити складання одного плану діяльності з 

внутрішнього аудиту (замість двох окремих – 

стратегічного та операційного планів діяльності з 

внутрішнього аудиту). пункт 1 

підпункту 1.4 

Оприлюднення плану 

діяльності з внутрішнього 

аудиту на 2023-2025 роки 

на офіційному вебсайті 

Луганської обласної 

державної адміністрації, 

направлення копії 

затвердженого плану на 

Оприлюднення 

Операційного плану 

діяльності з внутрішнього 

аудиту на 2023 рік на 

офіційному вебсайті 

Луганської обласної 

державної адміністрації, 

направлення копії 

Внесені зміни до Зведеного 

стратегічного плану на 2022-2024 

роки 
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адресу Міністерства 

фінансів України 

затвердженого плану на 

адресу Міністерства 

фінансів України. 
пункт 2 

підпункту 2.3 
 Проведення тренінгу з 

питань управління 

ризиками. 

Виключено із Зведеного стратегічного 

плану на 2022-2024 роки 
Причина, що призвела до необхідності до 

виключення заходу пов’язана із неможливістю 

проведення тренінгів, у зв’язку із введенням 

воєнного стану в Україні та тимчасовою окупацією 

Луганської області.  

Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту апарату Старобільської районної державної адміністрації 
пункт 1 

підпунктів 

1.1-1.9 

  

Виключено 

Виключено із Зведеного стратегічного 

плану на 2022-2024 роки 
Виключення виконання заходів зумовлено  

широкомасштабною збройною агресією російської 

федерації, введенням в Україні воєнного стану, 

наявністю вакантної посади головного спеціаліста з 

питань внутрішнього аудиту апарату 

Старобільської районної державної адміністрації, 

не проведенням внутрішніх аудитів . 

 

 

 

 

Начальник управління 

внутрішнього аудиту 

Луганської облдержадміністрації     __________________________            Тетяна САЛЬНІКОВА 

 


