ДЕСIIЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИеВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

NsAB
Про створення робочоi групи з
оцiнки ризикiв дiяльностi апарату
.Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiн iстрацiТ

ВiдповiднО до cTaTTi 26 Бюджетного кодексу Украiни, Закону Украiни
<Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii)), постановИ КабiнетУ MiHicTpiB
Йраiни вiд
12 грулня 2018 року ЛЪ 10б2 <Про затвердження основ""* ,u.чд
здiйснення
внутрiшньогО контролЮ розпорядниКами бюджетних коштiв та внесення
змiн до
постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 28 вересня 20ll
р. Ns 100l),
розпоряджень виконавчого органу Киiвськоi Micbkoi ради (киiвськоi Micbkoi
державноi адмiнiстрацii) вiд 0Z травня 2020 року Nq 690 <Про затвердження
Порялку органiзачiТ системи внутрiшнього no"rponto
у виконавчому органi
Киiвськоi MicbKoi ради (КиiЪськiй мiськiй л.р*чuriй адмlнiстрацii),
районних в
MicTi Киевi державних адмiнiстрацiях, пiдприемствах,
i
органiзацiях
установах
комунальноi власностi територiальНоi громадИ MicTa Кисва ru r"aaaп""
змiн до
розпорядження виконавчого органу Киiвськоi Micbkoi рали (киiвськоi Micbkoi
державноi адмiнiстрацii) вiд l l вересня 2009 року Ns l036 <Про деякi питання
ф_ункцiонування Iнформацiйно-ана,riтичноi; системи iнтернет-портапу
<Киiваудит> (зi змiнами), наказУ MiHicTepcTBa
фiнансiв Украiни вi'д l4 вересня
2012 року Ng 995 <Про затвердження Методичних
рекомендацiй з органiзацii
вrryтрiшн5q19 контролю розпорядниками бюджетник коштiв
у cBoix ,йuдu* ,u
у пiдвiдомчих бюджетних установах) з метою забезпечення здiйснення заходiв
внутрiшнього контролю:

_

1.

Утворити робочу групу

з оцiнки

ризикiв дiяльностi

!еснянськоi районноi в MicTi Киевi держ aBHoi адмiнiстрацii.

2.

апарату

Затвердити персональний склад робочоi групи з оцiнки
ризикiв
дiяльностi апарату .Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii
(ла,,ri - Робоча група), що додасться.

3. Робочiй групi:

оведення ix оцiнки, визначення способiв

власностl територiа,тьноi громади MicTa
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi
iстрацii) вiд 07 травня 2020
року Ng 690
З.2. Розробити Гlпан заходiв

надiслати для погодження
до

описом

(swот-аналiз)

ii для визначення ризикiв (додаток
зовнiш

(;;;"r-#Нп#r*i]"ОiШНЬОГО середовища

7 до

органiзацii

перелiком вимог та o"i*y"urr" .uцi
описом визначених
ризикiв на 202
результатами оцiнки ризикiв на 20

заходlв

з

реаryвання

на ризики

на

ження голови !еснянськоi
районноi в

таменту внутрiшнього
фiнансового
киiъськоi Micbkoi ради (киiъськоi
про резУльтати впровадження заходiв
и року.

4. Встановити, що
робоча група с вiдповiдальною за визначення,
оцiнку
ризикiв та розробку Гlпану заходi"i
р.ч.уЙr?на ризики на 2021-2022
рокп.
5. Контроль за виконанЕям
цього розлорядження залишаю за
собою.

Виконувач обов'язкiв головл

lина АЛ€КСССНко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорялження !еснянськоi

районноi в MicTi Кисвi лержавноi
адмiнiстрацii

ыdба'2н9

2о21 року No

"(8

Персональний склад робочоi грIпy з оцiнки
ризикiв дiяльностi апарату
.Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi лержавноi адмiнiстрачii

МАШКIВСЬКА

Ольга Володимирiвна

ВАСИЛЬЧЕНКО
Наталiя Володимирiвна

керlвник апарату !еснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii, вiдповiда.льна за
впровадження системи внутрiшнього
контролю. голова робочоi групи
заступник начальника вiддiлу
бухгалтерського облiку та звiтностi

!еснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноТ адмiнiстрацii

ЖУКОВСЬКА

Яна Володимирiвна

рожков
Валерiй Федорович

головний спецiалiст юридичного
вiддiлу !еснянськоi районноi в MicTi
киевi державноi адмiнiстрацii

головний спецiалiст по взаемодii з
правоохоронними органами та з
питань запобiгання i виявлення
корупцii .щеснянськоi районноi в MicTi

i адмiнiстрацii

Керiвник апарату

ольга МАШКIВСЬкА

