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2)  врахування думки голови облдержадміністрації щодо ризикових сфер діяльності облдержадміністрації з метою правильності формулювання 

аудиторської думки про ризики у діяльності; 

3)  проведення оцінки ризиків з метою визначення пріоритетних об’єктів, які будуть підлягати внутрішньому аудиту; 

4)  резервування робочого часу не більше 25 %, призначеного на проведення внутрішніх аудитів, для здійснення позапланових внутрішніх аудитів 

за рішенням голови облдержадміністрації; 

5)  забезпечення управлінням внутрішнього аудиту облдержадміністрації перегляду та внесення змін до стратегічного плану діяльності з 

внутрішнього аудиту у разі зміни загальної стратегії і цілей діяльності облдержадміністрації та з інших обґрунтованих підстав. 

 

ІІI.  ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПОВ’ЯЗАНЕ З:  

 
1)   неможливістю проведення внутрішніх аудитів в більшості запланованих об’єктах аудиту у зв’язку з російською агресією проти України та 

введенням 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); 

2)   відсутністю доступу до більшості об’єктів аудиту, у яких планувалось здійснення внутрішніх аудитів, через активні бойові дії на території 

Луганської області внаслідок збройної агресії російської федерації починаючи з 24.02.2022 та по теперішній час, що унеможливлювало проведення 

внутрішніх аудитів в більшості запланованих об’єктах внутрішнього аудиту, так як майно, документи та бази даних залишилися на тимчасово окупованій 

території Луганської області; 

3)  встановленням простою працівникам підрозділу внутрішнього аудиту відповідно до наказу управління внутрішнього аудиту Луганської 

обласної державної адміністрації від 29.03.2022 № 3-К (із змінами);  

4)   змінами до Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 (у редакції від 

14.08.2019 № 344), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за № 1219/19957, внесених 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 

змінами до постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 «Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів 

внутрішнього аудиту», внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 12 «Про запровадження сертифікації працівників підрозділів 

внутрішнього аудиту та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001», листом Міністерства фінансів України 

від 22.06.2022 № 33040-06-5/13137; 

5)   наявністю вакантної посади головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту апарату Старобільської районної державної адміністрації у 

зв’язку із широкомасштабною збройною агресією російської федерації, введенням в Україні воєнного стану, не проведенням внутрішніх аудитів. 

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

адміністрації на 2022-2024 роки, затвердженого головою обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації від 22.12.2021, 

наведено у додатку до цього Зведеного стратегічного плану. 
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ІV.  СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

4.1.  Стратегічні цілі внутрішнього аудиту на 2022-2024 роки визначено з урахуванням загальної стратегії і цілей діяльності облдержадміністрації: 

Стратегічні цілі (пріоритети) діяльності державного 

органу 

Основні документи, які визначають стратегію 

(пріоритети) та цілі діяльності державного органу 
Стратегічна ціль внутрішнього аудиту 

1 2 3 

Управління внутрішнього аудиту Луганської обласної державної адміністрації 

Підвищення ефективності розподілу та 

використання бюджетних коштів. 

Використання ресурсів для економічного розвитку. 

Доступність до критичної інфраструктури та 

послуг всіх верств населення. 

Ефективне державне управління у сфері 

регіонального розвитку. Підвищення спроможності 

місцевих органів виконавчої влади в умовах 

децентралізації та цифровізації. 

Конституція України. 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації». 

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-

2027 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 

05.08.2020 № 695). 

План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Державної 

стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки 

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 

12.05.2021 № 497-р). 

Стратегія реформування державного управління на 

2022-2025 роки та План заходів з її реалізації 

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 

21.07.2021 № 831-р). 

Стратегія розвитку Луганської області на 2021-2027 

роки (розпорядження голови облдержадміністрації – 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 

26.03.2020 № 246). 

План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії 

розвитку Луганської області на 2021-2027 роки 

(розпорядження голови облдержадміністрації – 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 

01.04.2020 № 262). 

План роботи на 2021-2023 роки з виконання завдань 

Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-

2027 роки (розпорядження голови 

облдержадміністрації – керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 27.08.2021 № 560). 

 

 

 

 

 

 

Орієнтація внутрішнього аудиту на здійснення оцінки 

результативності та якості виконання завдань, функцій, 

бюджетних програм, надання адміністративних послуг 

тощо. 

Створення підґрунтя для проведення внутрішніх 

аудитів щодо оцінки надійності, ефективності та 

результативності інформаційних систем і технологій. 

Удосконалення функціонування системи внутрішнього 

контролю. 

Удосконалення системи внутрішньої оцінки якості 

внутрішнього аудиту. 
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Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту апарату Старобільської районної державної адміністрації 

Забезпечення реалізації державної політики на 

території Старобільського району, виконання 

Конституції та законів України, актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України, інших 

органів виконавчої влади вищого рівня, законності 

і правопорядку, додержання прав і свобод 

громадян. 

Забезпечення балансу загальнодержавних інтересів 

та інтересів населення територіальних громад. 

Створення умов для динамічного, збалансованого 

соціально-економічного розвитку Старобільського 

району, підвищення дієвості управлінських рішень 

та покращення системи регіонального державного 

управління в цілому, розвиток співпраці та 

посилення взаємодії органів виконавчої влади з 

органами місцевого самоврядування. 

Забезпечення дотримання фінансової дисципліни, 

раціональності та ефективності використання 

бюджетних коштів в Старобільській районній 

державній адміністрації та її структурних 

підрозділах, підвищення ефективності 

внутрішнього контролю та аудиту. 

Широке застосування інформаційних технологій, 

розвиток суспільства під впливом процесу 

інформатизації. 

Конституція України. 

Бюджетний кодекс України. 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації». 

Закон України «Про засади державної регіональної 

політики». 

Закон України «Про Національну програму 

інформатизації». 

Указ Президента України від 30.09.2019 № 722 «Про 

Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 

№ 1001 «Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту 

та утворення підрозділів внутрішнього аудиту». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 

№ 1062 «Про затвердження Основних засад здійснення 

внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних 

коштів та внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001». 

Стратегія розвитку Луганської області на 2021-2027 

роки, затверджена розпорядженням голови обласної 

державної адміністрації – керівника обласної військово-

цивільної адміністрації від 26.03.2020 № 246. 

Пріоритетність направлення внутрішніх аудитів на 

здійснення оцінки ефективності, результативності та 

якості виконання завдань та функцій, бюджетних 

програм, адміністративних послуг, контрольно-

наглядових функцій тощо. 

Спрямування діяльності при здійсненні внутрішніх 

аудитів на запобігання фактам незаконного, 

неефективного та нерезультативного використання 

ресурсів, виникненню помилок та інших недоліків в 

діяльності райдержадміністрації та її структурних 

підрозділах. 

Розроблення та подання рекомендацій голові 

райдержадміністрації та керівникам структурних 

підрозділів райдержадміністрації щодо усунення 

виявлених недоліків та недопущення їх у подальшій 

роботі. 

Створення підґрунтя для проведення внутрішніх 

аудитів щодо оцінки надійності та ефективності 

інформаційних систем та технологій. 

Удосконалення ефективного функціонування системи 

внутрішнього контролю та управління ризиками, 

шляхом надання методологічної допомоги. 

Запровадження систематичного проведення 

внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту, 

забезпечення та підвищення якості внутрішнього 

аудиту. 

4.2.  Завдання внутрішнього аудиту та ключові показники результативності, ефективності та якості внутрішнього аудиту на 2022-2024 роки, 

спрямовані на досягнення стратегічних цілей внутрішнього аудиту: 

Стратегічна ціль 

внутрішнього аудиту 
Завдання внутрішнього аудиту 

Ключові показники результативності, ефективності та якості внутрішнього аудиту 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 

1 2 3 4 5 

Управління внутрішнього аудиту Луганської обласної державної адміністрації 

1.  Орієнтація внутрішнього 

аудиту на здійснення оцінки 

ефективності, 

результативності та якості 

виконання завдань, функцій, 

бюджетних програм, ступеня 

1.1  Проведення внутрішніх аудитів 

щодо оцінки ефективності, 

результативності та якості виконання 

завдань, функцій, визначених у 

стратегічних та річних планах; 

ефективності планування і виконання 

1)  у 2022 році частка таких 

аудитів становить не менше 

70 % в загальній кількості 

запланованих внутрішніх 

аудитів 

1)  у 2023 році частка таких 

аудитів становить не менше 

80 % в загальній кількості 

запланованих внутрішніх 

аудитів 

1)  у 2024 році частка таких 

аудитів становить не менше 

80 % в загальній кількості 

запланованих внутрішніх 

аудитів 

2)  частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником державного органу, становить 
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виконання і досягнення цілей, 

надання адміністративних 

послуг 

бюджетних програм та результатів їх 

виконання; виконання і досягнення 

цілей; ефективності надання 

адміністративних послуг 

не менше 80 % від загальної кількості наданих рекомендацій; 

3)  частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність, становить не менше 60 % 

1.2.  Здійснення ризик-орієнтовного 

планування діяльності з внутрішнього 

аудиту 

1)  забезпечено ведення бази даних об’єктів внутрішнього аудиту та підтримку інформації у 

базі даних в актуальному стані; 

2)   план діяльності з внутрішнього аудиту складено на підставі документально оформленої 

оцінки ризиків; 

3)  план діяльності з внутрішнього аудиту затверджується головою облдержадміністрації (не 

пізніше початку планового періоду) 

1.3.  Здійснення методологічної роботи 1)  актуалізовано внутрішні документи з питань з питань внутрішнього аудиту з урахуванням 

останніх змін у законодавстві з питань внутрішнього аудиту 

1.4.  Здійснення моніторингу 

впровадження рекомендацій, наданих за 

результатами проведених внутрішніх 

аудитів 

1)  забезпечено контроль за виконанням плану заходів щодо усунення виявлених порушень та 

недоліків з визначенням відповідальних осіб та термінів виконання; 

2)  забезпечено ведення бази даних стану врахування рекомендацій за результатами 

здійснення внутрішніх аудиті та підтримку інформації в базі даних в актуальному стані; 

3)  забезпечено впровадження 100 % аудиторських рекомендацій, за якими настав термін 

виконання 

1.5.  Звітування про результати 

діяльності підрозділу внутрішнього 

аудиту 

1)  забезпечено щорічне звітування голові облдержадміністрації та Міністерству фінансів 

України про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту відповідно до вимог 

законодавства у сфері внутрішнього аудиту 

1.6.  Професійний розвиток працівників 

підрозділу внутрішнього аудиту 

1)  за результатами навчань (тренінгів, семінарів тощо) загалом за три роки підвищили 

кваліфікацію не менше 50 % працівників підрозділу внутрішнього аудиту 

2.  Створення підґрунтя для 

проведення внутрішніх 

аудитів щодо оцінки 

надійності, ефективності та 

результативності 

інформаційних систем і 

технологій 

2.1.  Здійснення методологічної роботи 1)  вивчено вітчизняний та міжнародний досвід щодо організації та проведення внутрішніх 

аудитів щодо оцінки надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і 

технологій (самостійне навчання на робочому місці) 

2.2.  Проведення внутрішніх аудитів 

щодо оцінки надійності, ефективності 

та результативності інформаційних 

систем і технологій 

 1)  проведено один 

внутрішній аудит щодо 

оцінки надійності, 

ефективності та 

результативності 

інформаційних систем і 

технологій 

1)  проведено один 

внутрішній аудит щодо 

оцінки надійності, 

ефективності та 

результативності 

інформаційних систем і 

технологій 

3.  Удосконалення 

функціонування системи 

внутрішнього контролю 

3.1.  Здійснення роз’яснювальної та 

консультаційної роботи щодо 

організації та функціонування системи 

внутрішнього контролю 

1)  надано роз’яснення (за запитом – 100 %, за власною ініціативою – за потребою) 

керівництву облдержадміністрації, райдержадміністрацій, керівникам структурних 

підрозділів 

3.2.  Здійснення методологічної роботи 1)  вивчено вітчизняний та міжнародний досвід з організації і функціонування системи 

внутрішнього контролю та управління ризиками (самостійне навчання на робочому місці); 

  2)  протягом 2024 року 

проведено один тренінг з 

питань управління ризиками; 
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 3)  протягом 2023 року 

проведено один семінар 

щодо методологічних 

підходів до організації та 

здійснення внутрішнього 

контролю; 

3)  протягом 2024 року 

проведено один семінар 

щодо методологічних 

підходів до організації та 

здійснення внутрішнього 

контролю; 

4)  розроблено нові або удосконалено існуючі внутрішні документи з питань внутрішнього 

контролю (уразі внесення змін до нормативно-правових актів) 

3.3.  Проведення оцінки ефективності 

функціонування системи внутрішнього 

контролю та управління ризиками під 

час планових та позапланових 

внутрішніх аудитів 

1)  надано рекомендації щодо удосконалення системи внутрішнього контролю та управління 

ризиками 

4.  Удосконалення системи 

внутрішньої оцінки якості 

внутрішнього аудиту 

4.1.  Здійснення методологічної роботи 1)  актуалізовано внутрішні документи з питань проведення внутрішньої оцінки якості 

внутрішнього аудиту 

4.2.  Постійний моніторинг діяльності з 

внутрішнього аудиту та проведення 

один раз на рік внутрішньої оцінки 

якості внутрішнього аудиту 

1)  складено програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту та подано звіт 

голові облдержадміністрації про її виконання; 

2)  вивчено позиції зацікавлених сторін (анкетування); 

3)  проведено самооцінку працівників внутрішнього аудиту 

Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту апарату Старобільської районної державної адміністрації 

1.  Пріоритетність 

направлення внутрішніх 

аудитів на здійснення оцінки 

ефективності, 

результативності та якості 

виконання завдань та 

функцій, бюджетних 

програм, адміністративних 

послуг, контрольно-

наглядових функцій тощо 

1.1.  Проведення внутрішніх аудитів 

щодо ефективності, результативності та 

якості виконання завдань та функцій, 

визначених актами законодавства, 

ризиків, які негативно впливають на 

виконання функцій і завдань, 

бюджетних програм та процесів, 

функціонування системи внутрішнього 

контролю, з урахуванням ризикових 

сфер діяльності об’єктів внутрішнього 

аудиту, якості надання 

адміністративних послуг та виконання 

контрольно-наглядових функцій 

 1)  у 2023 році частка аудитів 

ефективності становить 70 % 

в загальній кількості 

запланованих аудитів 

1)  у 2024 році частка аудитів 

ефективності становить 80 % 

в загальній кількості 

запланованих аудитів 

2.  Спрямування діяльності 

при здійсненні внутрішніх 

аудитів на запобігання 

фактам незаконного, 

неефективного та не 

результативного 

використання ресурсів, 

виникненню помилок та 

інших недоліків в діяльності 

2.1.  Проведення оцінки правильності 

ведення бухгалтерського обліку, оцінки 

діяльності щодо законності та 

достовірності фінансової і бюджетної 

звітності 

 1)  у 2023 році частка 

фінансових аудитів 

становить 10 % в загальній 

кількості запланованих 

аудитів 

1)  у 2024 році частка 

фінансових аудитів 

становить 10 % в загальній 

кількості запланованих 

аудитів 

2.2.  Оцінка діяльності щодо 

дотримання актів законодавства, планів, 

процедур з питань управління 

державним майном. 

 1)  у 2023 році частка 

фінансових аудитів 

становить 15 % в загальній 

кількості запланованих 

1)  у 2024 році частка 

фінансових аудитів 

становить 10 % в загальній 

кількості запланованих 
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райдержадміністрації та її 

структурних підрозділах 

аудитів аудитів 

3.  Розроблення та подання 

рекомендацій голові 

райдержадміністрації та 

керівникам структурних 

підрозділів 

райдержадміністрації щодо 

усунення виявлених недоліків 

та недопущення їх у 

подальшій роботі 

3.1.  Формування незалежних та 

об’єктивних висновків за результатами 

внутрішніх аудитів, надання 

відповідних рекомендацій, здійснення 

моніторингу реагування на результати 

проведеного внутрішнього аудиту 

1)  частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником державного органу, становить 

не менше 80 % від загальної кількості наданих рекомендацій; 

2)  частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність, становить не менше 50 %; 

3)  виконано планів діяльності внутрішнього аудиту – 100 %; 

4)  проведено моніторинг реагування на результати проведеного внутрішнього аудиту – 

100 %; 

5)  підготовлено інформацію про виконання (не виконання) заходів, вжитих керівництвом з 

метою управління ризиками, підвищення ймовірності досягнення поставлених цілей та 

завдань – 100 % 

4.  Створення підґрунтя для 

проведення внутрішніх 

аудитів щодо оцінки 

надійності та ефективності 

інформаційних систем та 

технологій 

4.1.  Професійний розвиток спеціаліста 

внутрішнього аудиту, здійснення 

методологічної роботи 

 1)  визначено методологічні 

підходи щодо оцінки IT-

ризиків, проведення 

внутрішнього аудиту щодо 

оцінки надійності та 

ефективності інформаційних 

систем та технологій 

1)  методологічні підходи 

використано під час 

проведення оцінки IT-

ризиків та внутрішнього 

аудиту щодо оцінки 

надійності та ефективності 

інформаційних систем та 

технологій 

5.  Удосконалення 

ефективного функціонування 

системи внутрішнього 

контролю та управління 

ризиками 

5.1.  Здійснення консультаційної 

роботи, методологічна діяльність щодо 

організації та функціонування системи 

внутрішнього контролю 

1)  вивчено вітчизняний та міжнародний досвід щодо організації і  функціонування системи 

внутрішнього контролю та управління ризиками в органах державної влади; 

2)  визначено методологічні підходи до організації, функціонування системи внутрішнього 

контролю, ідентифікації ризиків та їх оцінки; 

3)  проведено оцінку ефективності функціонування системи внутрішнього контролю; 

4)  надано методологічну та консультаційну допомоги керівникам структурних підрозділів 

райдержадміністрації – 100 % 

6.  Запровадження 

систематичного проведення 

внутрішньої оцінки якості 

внутрішнього аудиту, 

забезпечення та підвищення 

якості внутрішнього аудиту 

6.1.  Здійснення постійної та 

періодичної оцінки діяльності 

внутрішнього аудиту 

1)  складено та затверджено програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього 

аудиту; 

2)  виконано заходи програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту, 

звітування про їх виконання; 

3)  вивчено позиції зацікавлених сторін (анкетування) 
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V.  ПРІОРИТЕТНІ ОБ’ЄКТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

За результатами ризик-орієнтованого відбору визначено пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту на 2022-2024 роки: 

№ 

з/п 
Об’єкт внутрішнього аудиту 

С
т

уп
ін

ь
 п

р
іо

р
и

т
ет

н
о

ст
і 

Загальний результат оцінки ризиків, пов’язаних з об’єктом 

внутрішнього аудиту (кількість ризиків) 
Застосовані фактори відбору для здійснення 

планових внутрішніх аудитів 

За високим рівнем 

ризику 

За середнім рівнем 

ризику 

За низьким рівнем 

ризику 

М
а

т
ер

іа
ль

н
іс

т
ь
 

С
к
ла

д
н
іс

т
ь 

д
ія

ль
н
о

ст
і 

М
а

сш
т

а
б

 з
м

ін
 

Р
еп

ут
а

ц
ій

н
а

 ч
ут

ли
ві

ст
ь 

З
а

га
ль

н
а

 п
о
лі

т
и

к
а
 в

н
ут

р
іш

н
ьо

го
 

к
о

н
т

р
о

лю
 

Н
а

д
ій

н
іс

т
ь 

к
ер

ів
н
и

ц
т

ва
 

М
о

ж
ли

ві
ст

ь 
д

ля
 з

ло
вж

и
ва

н
ь
 

П
и

т
а

н
н
я
, 

я
к
і 

ц
ік

а
вл

я
т

ь 

к
ер

ів
н
и
ц

т
во

 

Ч
а

с 
ві

д
 п

о
п

ер
ед

н
ьо

го
 а

уд
и

т
у 

С
т

а
н
 в

п
р

о
ва

д
ж

ен
н
я
 

а
уд

и
т

о
р

сь
к
и

х 
р

ек
о

м
ен

д
а
ц

ій
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Управління внутрішнього аудиту Луганської обласної державної адміністрації 

1  3 3 4 4           

2 Регіональна програма охорони та 

раціонального використання земель 

Луганської області на 2019-2022 роки. 

3 4 3 3           

3 Регіональна цільова програма 

інформаційної інтеграції та розвитку 

інформаційної сфери Луганської області на 

2020-2023 роки. 

3 3 3 2           

4 Адміністративні послуги. 2 2 3 3           

5  2 2 3 3           

6 Планування і виконання бюджетних 

програм. 
1 4 2 1           

7 Управління бюджетними коштами. 1 4 2 1           

8 Стан використання та збереження майна. 2 2 2 3           
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9 Публічні закупівлі. 1 4 2 1           

10 Стан бухгалтерського обліку та 

достовірність фінансової і бюджетної 

звітності. 

1 4 2 1           

11 Використання і збереження активів, 

управління коштами. 
2           

12 Система внутрішнього контролю та 

управління ризиками. 
2 1 3 2           

13 Управління та розвиток персоналу. 2 1 2 1           

14 Інформаційні системи та технології. 2 1 3 2           

Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту апарату Старобільської районної державної адміністрації 

1 Організація та функціонування системи 

внутрішнього контролю. 
2 2 2 3     

2 Управління бюджетними коштами, 

планування та виконання бюджетних 

програм. 

1 3 3 4     

3 Бухгалтерський облік, фінансова та 

бюджетна звітність. 
1 3 2 1       

4  2 2 3 2          

5 Публічні закупівлі. 3 1 3 2         

6 Адміністративні послуги. 3 1 1 2          

7 Управління персоналом. 3 1 2 2       

8 Функціонування інформаційних систем та 

технологій. 
1 3 4 2       
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VI.  ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ 

Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту щодо яких здійснюватимуться внутрішні аудити у 2022-2024 роках: 

Стратегічна ціль внутрішнього аудиту Завдання внутрішнього аудиту 
№ 

з/п 
Об’єкт внутрішнього аудиту 

Рік 

дослідження 

2
0

2
2

 р
ік

 

2
0

2
3

 р
ік

 

2
0

2
4

 р
ік

 

1 2 3 4 5 6 7 

Управління внутрішнього аудиту Луганської обласної державної адміністрації 

1.  Орієнтація внутрішнього аудиту на 

здійснення оцінки результативності та 

якості виконання завдань, функцій, 

бюджетних програм, надання 

адміністративних послуг тощо. 

1.1.  Проведення внутрішніх аудитів 

ефективності щодо здійснення оцінки 

ефективності, результативності та якості 

виконання завдань, функцій бюджетних 

програм, надання адміністративних послуг 

тощо. 

1     

2 Регіональна програма охорони та раціонального 

використання земель Луганської області на 2019-2022 

роки. 

   

3 Регіональна цільова програма інформаційної інтеграції 

та розвитку інформаційної сфери Луганської області 

на 2020-2023 роки. 

   

4 Адміністративні послуги.    

5     

6 Планування і виконання бюджетних програм.    

7 Управління бюджетними коштами.    

8 Стан використання та збереження майна.    

9 Публічні закупівлі.    

10 Стан бухгалтерського обліку та достовірність 

фінансової і бюджетної звітності. 
   

11 Використання і збереження активів, управління 

коштами. 
 

12 Управління та розвиток персоналу.    
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2.  Створення підґрунтя для проведення 

внутрішніх аудитів щодо оцінки 

надійності, ефективності та 

результативності інформаційних систем і 

технологій. 

2.1.  Проведення внутрішніх аудитів щодо 

оцінки надійності, ефективності та 

результативності інформаційних систем і 

технологій. 

13 Інформаційні системи та технології.    

3.  Удосконалення функціонування 

системи внутрішнього контролю. 

3.1.  Проведення оцінки ефективності 

функціонування системи внутрішнього 

контролю та управління ризиками під час 

планових та позапланових внутрішніх 

аудитів. 

14 Система внутрішнього контролю та управління 

ризиками. 
   

Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту апарату Старобільської районної державної адміністрації 

1.  Пріоритетність направлення 

внутрішніх аудитів на здійснення оцінки 

ефективності, результативності та якості 

виконання завдань та функцій, 

бюджетних програм, адміністративних 

послуг, контрольно-наглядових функцій 

тощо. 

Спрямування діяльності при здійсненні 

внутрішніх аудитів на запобігання 

фактам незаконного, неефективного та 

не результативного використання 

ресурсів, виникненню помилок та інших 

недоліків в діяльності 

райдержадміністрації та її структурних 

підрозділах. 

Розроблення та подання рекомендацій 

голові райдержадміністрації та 

керівникам структурних підрозділів 

райдержадміністрації щодо усунення 

виявлених недоліків та недопущення їх у 

подальшій роботі. 

Створення підґрунтя для проведення 

внутрішніх аудитів щодо оцінки 

надійності та ефективності 

інформаційних систем та технологій. 

1.1.  Проведення внутрішніх аудитів щодо 

ефективності, результативності та якості 

виконання завдань та функцій, визначених 

актами законодавства, ризиків, які 

негативно впливають на виконання функцій 

і завдань, бюджетних програм та процесів, 

функціонування системи внутрішнього 

контролю, з урахуванням ризикових сфер 

діяльності об’єктів внутрішнього аудиту, 

якості надання адміністративних послуг та 

виконання контрольно-наглядових 

функцій. 

Проведення оцінки правильності ведення 

бухгалтерського обліку, оцінки діяльності 

щодо законності та достовірності 

фінансової і бюджетної звітності,  

Оцінка діяльності щодо дотримання актів 

законодавства, планів, процедур з питань 

управління державним майном. 

Проведення внутрішніх аудитів щодо 

оцінки надійності та ефективності 

інформаційних систем та технологій. 

1 Організація та функціонування системи внутрішнього 

контролю. 
   

2 Управління бюджетними коштами, планування та 

виконання бюджетних програм. 
   

3 Бухгалтерський облік, фінансова та бюджетна 

звітність. 
   

4     

5 Публічні закупівлі.    

6 Адміністративні послуги.    

7 Управління персоналом.    

8 Функціонування інформаційних систем та технологій.    
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VІI.  ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

Інформація щодо іншої діяльності з внутрішнього аудиту, яка здійснюватиметься у 2022-2024 роках: 

Стратегічна ціль внутрішнього аудиту Завдання внутрішнього аудиту 
№ 

з/п 
Захід з іншої діяльності з внутрішнього аудиту 

Рік виконання 

2
0

2
2

 р
ік

 

2
0

2
3

 р
ік

 

2
0

2
4

 р
ік

 

1 2 3 4 5 6 7 

Управління внутрішнього аудиту Луганської обласної державної адміністрації 

1.  Орієнтація внутрішнього аудиту на 

здійснення оцінки ефективності, 

результативності та якості виконання 

завдань, функцій, бюджетних програм, 

ступеня виконання і досягнення цілей, 

надання адміністративних послуг 

1.  Здійснення ризик-орієнтовного 

планування діяльності з внутрішнього 

аудиту 

1.1. Забезпечення ведення бази даних об’єктів 

внутрішнього аудиту та підтримки інформації у базі 

даних в актуальному стані 



1.2. Формування та затвердження плану діяльності з 

внутрішнього аудиту на підставі документально 

оформленої оцінки ризиків 



1.3. Затвердження плану діяльності з внутрішнього аудиту 

головою облдержадміністрації (не пізніше початку 

планового періоду), забезпечення виконання на 100 % 

плану діяльності з внутрішнього аудиту у 

відповідному плановому періоді 

 

 



2.  Здійснення методологічної роботи 2.1. Актуалізація внутрішніх документів з питань 

внутрішнього аудиту з урахуванням останніх змін у 

законодавстві 



3.  Здійснення моніторингу впровадження 

рекомендацій, наданих за результатами 

проведених внутрішніх аудитів 

3.1. Забезпечення контролю за виконанням плану заходів 

щодо усунення виявлених порушень та недоліків з 

визначенням відповідальних осіб та термінів 

виконання 



3.2. Забезпечення ведення бази даних стану врахування 

рекомендацій за результатами здійснення внутрішніх 

аудиті, підтримку інформації в базі даних в 

актуальному стані 



3.3. Забезпечення впровадження 100 % аудиторських 

рекомендацій, за якими настав термін виконання 
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4.  Звітування про результати діяльності 

підрозділу внутрішнього аудиту 

4.1. Забезпечення щорічного звітування голові 

облдержадміністрації та Міністерству фінансів 

України про результати діяльності підрозділу 

внутрішнього аудиту відповідно до вимог 

законодавства у сфері внутрішнього аудиту 



5.  Професійний розвиток працівників 

підрозділу внутрішнього аудиту 

5.1. Підвищення кваліфікації не менше 50 % працівників 

підрозділу внутрішнього аудиту за результатами 

навчань (тренінгів, семінарів тощо) 



2.  Створення підґрунтя для проведення 

внутрішніх аудитів щодо оцінки 

надійності, ефективності та 

результативності інформаційних систем 

і технологій 

1.  Здійснення методологічної роботи 1.1. Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду щодо 

організації та проведення внутрішніх аудитів щодо 

оцінки надійності, ефективності та результативності 

інформаційних систем і технологій (самостійне 

навчання на робочому місці) 



3.  Удосконалення функціонування 

системи внутрішнього контролю 

1.  Здійснення роз’яснювальної та 

консультаційної роботи щодо організації та 

функціонування системи внутрішнього 

контролю 

1.1. Надання роз’яснень (за запитом – 100 %, за власною 

ініціативою – за потребою) керівництву 

облдержадміністрації, райдержадміністрацій, 

керівникам структурних підрозділів 



2.  Здійснення методологічної роботи 2.1 Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з 

організації і функціонування системи внутрішнього 

контролю та управління ризиками (самостійне 

навчання на робочому місці) 



2.2. Проведення тренінгів з питань управління ризиками   

2.3. Проведення семінарів щодо методологічних підходів 

до організації та здійснення внутрішнього контролю 
 

2.4. Розроблення нових або удосконалення існуючих 

внутрішніх документів з питань внутрішнього 

контролю (уразі внесення змін до нормативно-

правових актів) 



4.  Удосконалення системи внутрішньої 

оцінки якості внутрішнього аудиту 

1.  Здійснення методологічної роботи 1.1. Актуалізація внутрішніх документів з питань 

проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього 

аудиту 



2.  Постійний моніторинг діяльності з 

внутрішнього аудиту та проведення один 

раз на рік внутрішньої оцінки якості 

внутрішнього аудиту 

2.1. Складання програми забезпечення та підвищення 

якості внутрішнього аудиту та звітування голові 

облдержадміністрації про її виконання 



2.2. Вивчення позиції зацікавлених сторін (анкетування) 

2.3. Проведення самооцінки працівників внутрішнього 

аудиту 
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Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту апарату Старобільської районної державної адміністрації 

1.  Удосконалення організації та 

планування діяльності внутрішнього 

аудиту, звітування за результатами 

діяльності 

1.  Здійснення методологічної роботи 1.1. Моніторинг та аналіз змін у нормативно-правових 

актах з питань внутрішнього аудиту з метою 

актуалізації основних внутрішніх документів з питань 

внутрішнього аудиту, приведення їх у відповідність до 

вимог законодавства у цій сфері, підготовка проєктів 

основних внутрішніх документів з питань 

внутрішнього аудиту, їх погодження та затвердження 

 

2.  Здійснення ризик-орієнтованого 

планування діяльності з внутрішнього 

аудиту 

2.1. Формування, наповнення, ведення та своєчасне 

оновлення інформації у базі даних щодо простору 

внутрішнього аудиту 

 

2.2. Проведення (актуалізація) оцінки ризиків, 

перегляд/оновлення реєстру ризиків та застосованих 

факторів відбору, проведення інтерв’ю з керівництвом 

установи та консультацій з відповідальними за 

діяльність особами, документування результатів 

ризик-орієнтованого відбору 

 

2.3. Формування, затвердження, перегляд та внесення змін 

до стратегічного та операційного планів діяльності з 

внутрішнього аудиту у разі зміни стратегії 

(пріоритетів) та цілей діяльності, за результатами 

проведення (актуалізації) оцінки ризиків та з інших 

обґрунтованих підстав 

 

3.  Звітування про діяльність спеціаліста з 

внутрішнього аудиту 

3.1. Узагальнення та аналіз інформації про діяльність з 

питань внутрішнього аудиту, підготовка письмових 

звітів про результати діяльності 

 

3.2. Письмове інформування керівника про результати 

здійснення кожного внутрішнього аудиту з наданням 

відповідних висновків та рекомендацій 

 

2.  Підвищення якості реалізації 

матеріалів внутрішніх аудитів 

1.  Здійснення моніторингу врахування 

рекомендацій за результатами 

внутрішнього аудиту 

1.1. Направлення відповідальним за діяльність особам 

листів-нагадувань щодо необхідності впровадження 

аудиторських рекомендацій, для одержання 

підтвердження про вжиття відповідних заходів 

 

1.2. Узагальнення та аналіз інформації щодо стану 

впровадження аудиторських рекомендацій, включення 

відповідної інформації до матеріалів справ, 

сформованих за результатами здійснення внутрішніх 

аудитів, та бази даних щодо моніторингу врахування 

рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту 

 

3.  Удосконалення ефективного 

функціонування системи внутрішнього 

контролю та управління ризиками 

1.  Здійснення консультаційної роботи, 

методологічна діяльність щодо організації 

та функціонування системи внутрішнього 

1.1. Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду щодо 

організації і функціонування системи внутрішнього 

контролю та управління ризиками в органах державної 
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контролю влади 

1.2. Визначення методологічних підходів до організації, 

функціонування системи внутрішнього контролю, 

ідентифікації ризиків та їх оцінки 

 

1.3. Проведення оцінки ефективності функціонування 

системи внутрішнього контролю 
 

1.4. Надання методологічної та консультаційної допомоги 

керівникам структурних підрозділів 

райдержадміністрації 

 

4.  Запровадження систематичного 

проведення внутрішньої оцінки якості 

внутрішнього аудиту, забезпечення та 

підвищення якості внутрішнього аудиту 

1.  Проведення внутрішніх оцінок якості 

внутрішнього аудиту 

1.1. Складення та затвердження програми забезпечення та 

підвищення якості внутрішнього аудиту 
 

1.2. Виконання заходів програми забезпечення та 

підвищення якості внутрішнього аудиту, звітування 

про їх виконання 

 

1.3. Вивчення позиції зацікавлених сторін (анкетування)  

2.  Професійний розвиток спеціаліста з 

внутрішнього аудиту 

2.1. Участь у навчальних заходах, семінарах, 

організованих іншими державними органами, 

вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з 

питань внутрішнього аудиту (законодавства, 

методичних посібників тощо) 

 

 

 

Начальник управління 

внутрішнього аудиту 

Луганської облдержадміністрації     __________________________            Тетяна САЛЬНІКОВА 

___________________ 
(дата складання 

Зведеного стратегічного плану,  

із змінами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

10 листопада 2022
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                                                                                                                                          Додаток  

 

                                                                                                                                          до Зведеного стратегічного плану діяльності з внутрішнього  

                                                                                                                                          аудиту на 2022 –2024 роки (із змінами) 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

 
щодо внесення змін до 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 

 

І. До розділу ІV СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

Щодо стратегічних цілей внутрішнього аудиту (пункт 4.1):  

 

Стратегічна ціль внутрішнього аудиту 

(зазначена у попередній редакції стратегічного 

плану) 

Актуалізована стратегічна ціль внутрішнього 

аудиту 

Обґрунтування змін 

1 2 3 

 

Щодо завдань внутрішнього аудиту та ключових показників результативності, ефективності та якості внутрішнього аудиту (пункт 4.2): 

 

Включено завдання внутрішнього 

аудиту/ключовий показник 

результативності, ефективності та 

якості внутрішнього аудиту 

Виключено завдання внутрішнього 

аудиту/ключовий показник 

результативності, ефективності та 

якості внутрішнього аудиту 

Зміни щодо завдання та ключового 

показника результативності, 

ефективності та якості 

внутрішнього 

аудиту 

Обґрунтування змін 

1 2 3 4 

Управління внутрішнього аудиту Луганської обласної державної адміністрації 

  Внесено зміни до ключових 

показників: «2)   план діяльності з 

внутрішнього аудиту складено на 

підставі документально оформленої 

оцінки ризиків;» та 3)  «план 

діяльності з внутрішнього аудиту 

затверджується головою 

облдержадміністрації (не пізніше 

початку планового періоду);» 

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 
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 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). 
 Виключено ключовий показник: «2)  протягом 2022 

року проведено один тренінг з питань управління 

ризиками;» 

Виключено із Зведеного 

стратегічного плану на 2022-2024 

роки 

Причина, що призвела до 

необхідності виключення 

ключового показника 

обумовлена не можливістю 

проведення заходу, у зв’язку з 

введенням воєнного стану в 

Україні. 

Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту апарату Старобільської районної державної адміністрації 

 Виключено ключовий показник: «1)  у 2022 році 

частка аудитів ефективності становить 60 % в 

загальній кількості запланованих аудитів;» 

Виключено із Зведеного 

стратегічного плану на 2022-2024 

роки  

Причинами, що призвели до 

необхідності виключення 

ключових показників, є 

широкомасштабна збройна 

агресія російської федерації, 

введення в Україні воєнного 

стану, наявність вакантної 

посади головного спеціаліста 

з питань внутрішнього 

аудиту 

 Виключено ключовий показник: «1)  у 2022 році 

частка фінансових аудитів становить 20 % в загальній 

кількості запланованих аудитів;» 

Виключено із Зведеного 

стратегічного плану на 2022-2024 

роки 

 Виключено ключовий показник: «1)  у 2022 році 

частка фінансових аудитів становить 20 % в загальній 

кількості запланованих аудитів;» 

Виключено із Зведеного 

стратегічного плану на 2022-2024 

роки 

 Виключено ключовий показник: «2022 рік» 

«1)  розроблено план навчання та підвищення 

кваліфікації спеціаліста з внутрішнього аудиту, 

включаючи навчання з аудиту інформаційних систем 

та технологій;» 

Виключено із Зведеного 

стратегічного плану на 2022-2024 

роки 
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IІ. До розділу V ПРІОРИТЕТНІ ОБ’ЄКТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ та VI. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ: 

№ з/п розділу 

V та розділу VІ 

Стратегічного 

плану 

Включено об’єкт 

внутрішнього аудиту 

Виключено об’єкт 

внутрішнього аудиту 

Зміни щодо об’єкта 

внутрішнього аудиту 
Обґрунтування змін 

1 2 3 4 5 

Управління внутрішнього аудиту Луганської обласної державної адміністрації 

пункт 1 розділу 

V та розділу VI 

 

 Регіональна цільова 

програма соціального 

захисту громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, 

на 2019-2021 роки. 

Виключено із Зведеного 

стратегічного плану на 2022-2024 

роки 

Виключення об’єкту аудиту пояснюється 

неможливістю проведення внутрішнього аудиту у 

зв’язку з російською агресією проти України та 

введенням 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). 

Відсутність доступу до об’єкту аудиту, у якому 

планувалось здійснення внутрішнього аудиту, 

через активні бойові дії на території Луганської 

області внаслідок збройної агресії російської 

федерації починаючи з 24.02.2022 та по теперішній 

час, що унеможливлювало проведення 

внутрішнього аудиту в запланованому об’єкті 

внутрішнього аудиту, так як майно, документи та 

бази даних залишилися на тимчасово окупованій 

території Луганської області. 

пункт 5 розділу 

V та розділу VI 

 

 Діяльність Департаменту 

комунальної власності, 

земельних, майнових 

відносин, екології та 

природних ресурсів 

Луганської обласної 

державної адміністрації 

Виключено із Зведеного 

стратегічного плану на 2022-2024 

роки 

пункт 6 розділу 

VI 

  Виключено рік дослідження об’єкту 

аудиту «Планування і виконання 

бюджетних програм» з колонки 5 

Відсутність доступу до об’єктів аудиту, у яких 

планувалося здійснення внутрішнього аудиту, 

через активні бойові дії на території Луганської 

області внаслідок збройної агресії російської 

федерації, починаючи з 24.02.2022 та по теперішній 

час, що унеможливлювало проведення 

внутрішнього аудиту в запланованих об’єктах 

внутрішнього аудиту у поточному році, так як 

майно, документи та бази даних залишилися на 

тимчасово окупованій території Луганської області. 

 

 

пункт 7 розділу 

VI 

  Виключено рік дослідження об’єкту 

аудиту «Управління бюджетними 

коштами» з колонки 5 

пункт 8 розділу 

VI 

  Виключено рік дослідження об’єкту 

аудиту «Стан використання та 

збереження майна» з колонки 5 
пункт 9 розділу 

VI 

  Виключено рік дослідження об’єкту 

аудиту «Публічні закупівлі» з 

колонки 5 
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пункт 10 

розділу VI 

  Виключено рік дослідження об’єкту 

аудиту «Стан бухгалтерського 

обліку та достовірність фінансової і 

бюджетної звітності» з колонки 5 

 

 

пункт 11 

розділу VI 

  Виключено рік дослідження об’єкту 

аудиту «Використання і збереження 

активів, управління коштами» з 

колонки 5 

Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту апарату Старобільської районної державної адміністрації 

пункт 1 розділу 

VI 

  Виключено рік дослідження об’єкту 

аудиту «Організація та 

функціонування системи 

внутрішнього контролю» з колонки 

5 

Внесення змін щодо дослідження об’єктів аудиту у 

2022 році 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 планових аудитів у 

2022 році, що унеможливлює дослідження об’єктів 

аудиту. 

пункт 2 розділу 

VI 

  Виключено рік дослідження об’єкту 

аудиту «Управління бюджетними 

коштами, планування та виконання 

бюджетних програм» з колонки 5 

пункт 4 розділу 

V та розділу VI 

 

 Збереження та управління 

державним майном 
Виключено із Зведеного 

стратегічного плану на 2022-2024 

роки 

Виключення об’єкту аудиту з плану на 2022 рік 

пояснюється введенням в Україні воєнного стану, 

наявністю вакантної посади головного спеціаліста з 

питань внутрішнього аудиту апарату 

Старобільської районної державної адміністрації. 
 

IІI. До розділу VII.  ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

№ з/п розділу 

VІІ 

Стратегічного 

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 
підпункт 1.2 

пункту 1  

  Формування та затвердження плану 

діяльності з внутрішнього аудиту на 

підставі документально оформленої 

оцінки ризиків 

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 

підпункт 1.3 

пункту 1 

 

 

Затвердження плану діяльності з 

внутрішнього аудиту головою 

облдержадміністрації (не пізніше 
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початку планового періоду), 

забезпечення виконання на 100 % 

плану діяльності з внутрішнього 

аудиту у відповідному плановому 

періоді 

підрозділ внутрішнього аудиту повинен 

забезпечити складання одного плану діяльності з 

внутрішнього аудиту (замість двох окремих – 

стратегічного та операційного планів діяльності з 

внутрішнього аудиту). 

підпункт 2.2 

пункту 2  

  Виключено рік виконання заходу з 

іншої діяльності «проведення 

тренінгів з питань управління 

ризиками» з колонки 5  

Виключення року виконання заходу пов’язано із 

неможливістю проведення у поточному році 

тренінгів, у зв’язку із веденням воєнного стану в 

Україні та тимчасовою окупацією Луганської 

області  

Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту апарату Старобільської районної державної адміністрації 
підпункт 1.1 

пункту 1 

  Виключено рік виконання заходу з 

іншої діяльності з внутрішнього 

аудиту «Моніторинг та аналіз змін у 

нормативно-правових актах з питань 

внутрішнього аудиту з метою 

актуалізації основних внутрішніх 

документів з питань внутрішнього 

аудиту, приведення їх у відповідність 

до вимог законодавства у цій сфері, 

підготовка проєктів основних 

внутрішніх документів з питань 

внутрішнього аудиту, їх погодження 

та затвердження» з колонки 5 

Виключення виконання заходу у 2022 році 

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, що 

унеможливлює виконання заходу з іншої діяльності 

з внутрішнього аудиту.  

підпункт 2.1 

пункту 1 

  

 

Виключено рік виконання заходу з 

іншої діяльності з внутрішнього 

аудиту «Формування, наповнення, 

ведення та своєчасне оновлення 

інформації у базі даних щодо 

простору внутрішнього аудиту» » з 

колонки 5 

Виключення виконання заходу у 2022 році 

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, що 

унеможливлює виконання заходу з іншої діяльності 

з внутрішнього аудиту. 
підпункт 2.2 

пункту 1 

  Виключено рік виконання заходу з 

іншої діяльності з внутрішнього 

аудиту «Проведення (актуалізація) 

оцінки ризиків, перегляд/оновлення 

реєстру ризиків та застосованих 

факторів відбору, проведення 

інтерв’ю з керівництвом» з колонки 5 

Виключення виконання заходу у 2022 році 

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 аудитів у 2022 

році, що унеможливлює виконання заходу з іншої 

діяльності з внутрішнього аудиту. 
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підпункт 2.3 

пункту 1 

  Виключено рік виконання заходу з 

іншої діяльності з внутрішнього 

аудиту «Формування, затвердження, 

перегляд та внесення змін до 

стратегічного та операційного планів 

діяльності з внутрішнього аудиту у 

разі зміни стратегії (пріоритетів) та 

цілей діяльності, за результатами 

проведення (актуалізації) оцінки 

ризиків та з інших обґрунтованих 

підстав» з колонки 5 

Виключення виконання заходу у 2022 році 

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, що 

унеможливлює виконання заходу з  іншої 

діяльності з внутрішнього аудиту. 

підпункт 3.1 

пункту 1 

  Виключено рік виконання заходу з 

іншої діяльності з внутрішнього 

аудиту «Узагальнення та аналіз 

інформації про діяльність з питань 

внутрішнього аудиту, підготовка 

письмових звітів про результати 

діяльності» з колонки 5 

Виключення виконання заходу у 2022 році 

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, що 

унеможливлює виконання заходу з  іншої 

діяльності з внутрішнього аудиту. 

підпункт 3.2 

пункту 1 

  Виключено рік виконання заходу з 

іншої діяльності з внутрішнього 

аудиту «Письмове інформування 

керівника про результати здійснення 

кожного внутрішнього аудиту з 

наданням відповідних висновків та 

рекомендацій» з колонки 5 

Виключення виконання заходу у 2022 році 

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, що 

унеможливлює виконання заходу з  іншої 

діяльності з внутрішнього аудиту. 

підпункт 1.1 

пункту 2 

  Виключено рік виконання заходу з 

іншої діяльності з внутрішнього 

аудиту «Направлення відповідальним 

за діяльність особам листів-

нагадувань щодо необхідності 

впровадження аудиторських 

рекомендацій, для одержання 

підтвердження про вжиття 

відповідних заходів» з колонки 5 

Виключення виконання заходу у 2022 році 

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, що 

унеможливлює виконання заходу з  іншої 

діяльності з внутрішнього аудиту. 

підпункт 1.2 

пункту 2 

  Виключено рік виконання заходу з 

іншої діяльності з внутрішнього 

аудиту «Узагальнення та аналіз 

інформації щодо стану впровадження 

Виключення виконання заходу у 2022 році 

зумовлено  широкомасштабною збройною агресією 

російської федерації, введенням в Україні воєнного 

стану, наявністю вакантної посади головного 
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аудиторських рекомендацій, 

включення відповідної інформації до 

матеріалів справ, сформованих за 

результатами здійснення внутрішніх 

аудитів, та бази даних щодо 

моніторингу врахування рекомендацій 

за результатами внутрішнього аудиту» 

з колонки 5  

спеціаліста з питань внутрішнього аудиту апарату 

Старобільської районної державної адміністрації, 

не проведенням внутрішніх аудитів у 2022 році, що 

унеможливлює виконання заходу з  іншої 

діяльності з внутрішнього аудиту. 

підпункт 1.1 

пункту 3 

  Виключено рік виконання заходу з 

іншої діяльності з внутрішнього 

аудиту «Вивчення вітчизняного та 

міжнародного досвіду щодо 

організації і функціонування системи 

внутрішнього контролю та управління 

ризиками в органах державної влади» 

з колонки 5 

Виключення виконання заходу у 2022 році 

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, що 

унеможливлює виконання заходу з  іншої 

діяльності з внутрішнього аудиту. 

підпункт 1.2 

пункту 3 

  Виключено рік виконання заходу з 

іншої діяльності з внутрішнього 

аудиту «Визначення методологічних 

підходів до організації, 

функціонування системи 

внутрішнього контролю, ідентифікації 

ризиків та їх оцінки» з колонки 5 

Виключення виконання заходу у 2022 році 

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, що 

унеможливлює виконання заходу з іншої діяльності 

з внутрішнього аудиту. 

підпункт 1.3 

пункту 3 

  Виключено рік виконання заходу з 

іншої діяльності з внутрішнього 

аудиту «Проведення оцінки 

ефективності функціонування системи 

внутрішнього контролю» з колонки 5 

Виключення виконання заходу у 2022 році 

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, що 

унеможливлює виконання заходу з іншої діяльності 

з внутрішнього аудиту. 

підпункт 1.4 

пункту 3 

  Виключено рік виконання заходу з 

іншої діяльності з внутрішнього 

аудиту «Надання методологічної та 

консультаційної допомоги керівникам 

структурних підрозділів 

райдержадміністрації» з колонки 5 

Виключення виконання заходу у 2022 році 

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, що 
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унеможливлює виконання заходу з іншої діяльності 

з внутрішнього аудиту. 

підпункт 1.1 

пункту 4 

  Виключено рік виконання заходу з 

іншої діяльності з внутрішнього 

аудиту «Складення та затвердження 

програми забезпечення та підвищення 

якості внутрішнього аудиту» з 

колонки 5 

Виключення виконання заходу у 2022 році 

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, що 

унеможливлює виконання заходу з  іншої 

діяльності з внутрішнього аудиту. 

підпункт 1.2 

пункту 4 

  Виключено рік виконання заходу з 

іншої діяльності з внутрішнього 

аудиту «Виконання заходів програми 

забезпечення та підвищення якості 

внутрішнього аудиту, звітування про 

їх виконання» з колонки 5 

Виключення виконання заходу у 2022 році 

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, що 

унеможливлює виконання заходу з  іншої 

діяльності з внутрішнього аудиту. 

підпункт 1.3 

пункту 4 

  Виключено рік виконання заходу з 

іншої діяльності з внутрішнього 

аудиту «Вивчення позиції 

зацікавлених сторін (анкетування)» з 

колонки 5 

Виключення виконання заходу у 2022 році 

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, що 

унеможливлює виконання заходу з іншої діяльності 

з внутрішнього аудиту. 

підпункт 2.1 

пункту 4 

  Виключено рік виконання заходу з 

іншої діяльності з внутрішнього 

аудиту «Участь у навчальних заходах, 

семінарах, організованих іншими 

державними органами, вивчення 

вітчизняного та міжнародного досвіду 

з питань внутрішнього аудиту 

(законодавства, методичних 

посібників тощо)» з колонки 5 

Виключення виконання заходу у 2022 році 

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, що 

унеможливлює виконання заходу з  іншої 

діяльності з внутрішнього аудиту. 

 

Начальник управління 

внутрішнього аудиту 

Луганської облдержадміністрації     __________________________            Тетяна САЛЬНІКОВА 


