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про сектор внутрiшнього аудиту
{еснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii
I. Загаlrьнi положенЕя

1,1, Сектор внутрiшнього аудиту
,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
ДеРЖаВНОi адмiнiстрацii,(о1]
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КеРlВНИка апарату
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рчИд"р*uдririЙацii

1.3. Сектор у своj.й дi
_
ДеСнянськоi рчид.р*Йiпi.rр

РаЙДеРЖаДмiнiстрацii в

частинi

та цим Положенням,

головi
ЩеСнянськоi

:::,
]_ПiО."iТний
KoBl аПаРаТУ
l служOи.

|.4. Сектор е органiзацiйно та

забезпечуеться шляхом:

функцiонально незалежний, що
райдержадмiнiстрацii цього
iнiстрацii щорiчних планiв

сектору голови

.Щеснянськоi

конання щорiчних планiв дiяльностi
внутрiшнього аудиту та iнших завдань, а також
про наявнiсть обмежень в

проведеннi внутрiшнього аудиту чи
ресурсах;
недопущення виконаннr{ працiвниками сектору
функцiй, не ,'ов'язаних зi
здiЙсненням внутрiшнього аудиту.
1,5, Голова !еснянськоi
райдержадмiнiстрацii забезпечуе вжиття заходiв
щодо запобiгання неправомiрному втручанню TpeTix осiб
у планування i
проведення внутрiшнього аудиту та пiдгоiовку
звiту про ио.о pJryn"iur".
2. OcHoBHi завданшI та повноваження
сектору

2.1. Пiдготовка та наданIlя головi
.Щеснянськоi райдержадмiнiстрацii
об'ективних i незапежних
функцiонуванrrя

висновкiв та рекомендацiй щодо:

._системи внутрiшнього контролю

.Щесняпськоi
райдержадмiнiстрацii та ii удоскона.,ченняi
удосконалення системи управлiння,.Щеснянськоi
райдержадмiнiстрацii;
запобiгання фактам незаконного, неефективного
та нерезультативного
використання бюджетних коштiв.
2,2, Сектор, вiдповiдно до покладених
на нього завдань, здiйснюе:
1) Проведення

оцiнки щодо:

ефективностi функцiонування системи
внутрiшнього коптролю
.Щеснянськоi
райдержаjмiнlсrрацii;

ступеня виконання завдань i
досягнення цiлей, визначених стратегiчних
у
i рiчних планах дiяльностi, О.д*..rr"*
.r;;;;"*,
ефективностi планування i виконанн"'
боо*.r'""
пп.tтrпаi, тd
6^
ПРОГРаМ
Та РеЗУЛЬТаТiВ
ii виконанпя,
бюджетними по,urчrf*"'НИХ

якостi надання адмiнiстративних послуг
та

виконаннrI контрольнонаглядових функцiй,
'Й;;;;;;"
завдаfl ь, визначених актами законодавства;
використання i збереження активiв
та iнформацi i;
управлiння державним майном;
правильностi ведення бухгалтерського
облiку та достовiрностi
i бюджетноi звiтностi;
фiнансовоi

ризикiв, якi негативно впливають на виконання
завдань i функцiй
ЩеСНЯНСЬКОi Раtдержщy,rЫстрацit,--rТ
""rруЙурr"* пiдроздiлiв, органiзацiй,
устаноВ та комунЕUIьних пiдприсмсr",
"iд"..."rх до сфери iT упрч*ЬЪ".

2)

Гlпанування, органiзацiю та проведення
внутрiшнiх аудитiв в
структурних
пiдроздiлах леснянськоl
гJ ",J r,^-ll\ rrrдр\JJлrJrал
!еснянськоi раЙдержадмiнiстрацii, органiзацiях,
установах та комунальних пiдприсмствах, вiднесених
до сфери

управлiння
o:*::T:Y'li:liui''o*l
{-ти
аудиту),
документування
ix
11'*TlX' пiдготовка а.удиторських звiтiв,
9о
результатiв,
висновкiв
леснянськоl

райдержадмlнl

та рекомендацiй,
монiторинг результатiв впровадження
аудиторськ# r.iii,iJ"^1,1r'ri

3) Монiторинг

ефективностi використання бюджетних
коштiв за
результатами впровадженЕя внутрiшнього контролю
та аудиту

в

аудиту.

об'ектах

4) Подання головi
.щеснянськоi райдержадмiнiстрацii аудиторських
звiтiв i
РеКомендацi й для прийняття ним вiдповiдп"*

fr pu"ni.,"u*"'fr -.-r|u'."""'
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б) Звiтування головi !еснянсько

внутрiшнього фiнансового
Mlcbкol ради (Киiвськоi
дiяльностi сектору вiдповiд

iнфо

СТРУКТУРНйМИ пiдроздiлами

:,Т*ЧY:]:-"МИ
РlаЛlВ ДЛЯ ПОДаННЯ

райд

ГОЛОВi .Щеснянськоi

у розробцi та погодженнi проектiв
жадмiнiстрацii, проектiв наказiв
керiвника

частi

страцii,

..*roj'Забезпечення

доступу до публiчноi iнформацii,
розпорядником якоi

l 1) ЗабезпеченнrI захисту
персон.rльЕих даних.
12) Виконання

iнших функцiй вiдповiдно
до його компетенцii.
З. OcHoBHi права та обов'язки
сектору

е

4

З.l. Сектор вiдповiдно
до визЕач них осЕtовцих завд
пь мае право:

l)

визначати

викоЕаннrI

Методи аудиту

''|j:_ло_Y.,
кожног аудиторського
ru"оurr"]--'

2) пiд час

здiйснення дiяльностi

.
l|XiTii"*:
РаЙДержадмiнiстрацii
о

з

i

ресурси, якi необхiднi для

Bl

аудитУ проводити
iптерв'ю"uп"J"О
t
ИКiВ {еснянськоi
ia i.* згодою;

Iитування,

3) враховувати пп

Y"P'";;;;;;;;ч'fu
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жадмlн;.йц; ;

аудитом;

_

7) ВНОСИТ"

й;,#1т;

#"fl".#,"ж;

:.ffiтт;

rвiдають за Ч'Jrll\Цlr'
rrРUЦеСИ, *J;;";*"j::"":::
функцii, ,рочй
ЩО ОХОПЛЮЮться внугрlшнlм

порядку
' РайЛеРЖадмiпi.rрацiil
'.Т::_::"еному

::;';;i""""HcbKoi

З.2. Обов'язки сектору:

пропозицii щодо
удосконалення

i"run", що

належать до компетенцii.

l)

лотримуватися вимог стандартiв внутрiшнього аудиту

та

iнших

нормативно-правових aKTiB з вiдповiдних питань;

2) складати та вести базу даних, яка мiстить iнформацiю щодо об'сктiв
внутрiшнього аудиту .Щеснянськоi райдержадмi Hi cTpauii;

З)

визначати

та

подавати

на

райдержадмiнiстрацii перiодичнiсть та
проведення планових внутрiшнiх аудитiв;

затвердження головi Щеснянськоi
iншi критерii вiдбору об'сктiв для

4) формувати плани дiяльностi з внутрiшнього аудиту на пiдставi оцiнки
ризикiв у дiяльностi Щесrrянськоi райдержадмiнiстрачii, а акож з урахуванням
резерву робочого часу на проведення позапланових внутрiшнiх аудитiв, який
розраховуеться зfuIIежно вiд специфiки дiяльностi установи, але не бiльше 25
вiдсоткiв робочого часу, призначеного на проведення внутрiшнiх аудитiв;
5) затверлжувати у голови Щеснянськоi райдержадмiнiстрацii операцiйнi та
стратегiчнi плани дiяльностi iз внутрiшнього аудиту. У разi необхiдностi вносити

змiни до планiв дiяльностi iз внутрiшнього аудиту в порядку його затвердження;

6) за дорученням голови ,Щеснянськоi райдержадмiнiстрацii надавати дJuI
оприлюднення затвердженi плани дiяльностi iз внутрiшнього аудиту (змiни до
них) на офiцiйному iнтернет-портмi .Щеснянськоi райдержадмiнiстрачii у складi
офiцiйного портЕuIу територiальноi громади MicTa Кисва, а ix копii направляти до
,,щепартаменту внутрiшнього фiнансового контролю та аудиту виконавчого
органу Киiвськоi MicbKoi рали (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстраuii);

7)

проводити плановi

та за

дорученням голови .Щеснянськоi
райдержадмiнiстрачii позаплановi внутрiшнi ау дити на об'ектах внутрiшнього
аудиту за напрямами, визначеними Стандартами;
8) проводити повторнi внутрiшнi ау ди-tи для перевiрки
фактiв, викладених

у скаргах на дii працiвникiв сектору (у разi iх надходження до [еснянськоi
райдержадмiнiстрацii), якщо за результатами розгляду скарги,Щеснянськоi

райдержадмiнiстрацii встановлено факт невiдповiдностi офiцiйноi документацii,
складеноi за результатами внутрiшнього аудиту, дiйсному стану справ таlабо
порушення працiвником сектору внутрiшнього аудиту законодавства, в тому
числi цих Стандартiв, що вплинуло на об'ективнiсть висновкiв. Повторнi
внутрiшнi аудити проводяться працiвниками сектору, якi не бра,чи y"u.ri
у
попереднiх внутрiшнiх аудитах, з тих саме питавь;

9)

здiйснювати монiторинг результатiв впровадження аудиторських
рекомендацiй за результатами внутрiшнiх аудитiв, та монiторинг заходiв щодо
усунення виявлених Щепартаментом внутрiшнього фiнансового контролю та

аудиту виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi
ради (Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрачii) порушень та недолiкiв, установлених за
результатами оцiнки
функчiонування системи внутрiшнього аудиту;

10) звiтувати l раз на piK в TepMiH, визначений головою
ffеснянськоi
райдержадмiнiстрацiт (до 01 лютого) у письмовiй формi перед головою
.Щеснянськоi райдержадмiнiстрацii та .Щепартаме"то, BHyrpi-rrro.o
бi"uп.оuо.о
контролю та аудиту виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoi
ради (Киiвськоi
MicbKoi державноi адмiнiстрацii) про результати дiяльностi ceKTopy.u
борrоо,
затвердженою наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 27 березня 201+
року
J\Ъ з47 <Про затвердження
форми звiтностi м 1-ДВА <Звiт (зведений звiтj прЬ
результати дiяльностi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту), пояснювальноi записки
до звiту (зведеного звiту) та iHcTpyKuii про ik складання та подання)> (зi змiнами),
зареес,трованим в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 1 1 квiтня 2014
року за
JФ 4l0i25187;

1) невiдкладно повiдомляти голову {еснянськоi
райдержадмiнiстрацii
про необхiднiсть iнформування правоохоронних органiв,
у разi вЙвлення пiд час
проведення внутрiшнього аудиту фактiв шахрайства, корупцiйних
дiянь або
нецlльового використання бюджетних коштiв, марнотратства, зловживання
службовим
фiнансово-бюд*"r"оi' дисциплiни, у тому
числi, якi П
1KiB таlабо якi мають ознаки злочину, абЬ
1

передачi

iM

аудиту;

12) письмово iнформувати Щепартамент внутрiшнього
фiнансового
контролю та аудиту
кон,l,ролю
аудиту виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi
ради (Киiвськоi

MicbKoi державноi алмiнiстрацii) про виникнення обстави",
.r"р.шподжають
проведенню сектором його обов'язкiв, втручання дiяльнiсть"*i
сектору посадових
у
або iнших осiб !еснянськоi райдержадмiнiстрацii, для здiйснення заходiв
вlдповlдно до законодавства;

1З)

у разi

надходження звернень вiд органiв державноi влади та,/або

правоохоронних

органiв за дорученням голови

,Щеснянськоi

райдержадмiнiстрацii надавати iнформацiю про результати внутрiшнього аудиту
з дотриманням вимог законодавства та внутрiшнiх
документiв з питань
проведення внутрiшнього аудиту Де"н""""*оi
райдержадмiнiстрацii щодо
розголошення iнформацii з обмеженим доступом та конфiденцiйпоi iнформачii.
За дорученнJIм голови !еснянськоi райдержадмiнiстрацiТ'"чдu"ur"

службову iнформачiю

та

документи iншим структурним пiдроздiлам

[еснянськоi райдержадмiн страцii;
i

1

4) за дорученням голови .щеснянськоi
райдержадмiнiстрацii представляти

iнтереси [еснянськоi райдержадмiнiстрашii.

у

взасмовiдносинах

з

iншими

структурними пiдроздiлами !еснянськоi
райдержадмiнiстрацii, iншими

7

державними органами, у тому числi правоохоронЕими,
пiдпри€мствами,
установами та органiзацiями, науковими та мiжнародними органiзацiями;
bkoi райдержадмiнiстрацii брати
участь
eMiHapiB, нарад, засiдань, iнших заходiв
16) постiйно удоскон€rлювати знання працiвникiв
сектору, пiдвищувати
свою квалiфiкачiю. у тому числi шляхом самоосвiти.
17) не розrолошувати iнформацiю, яка
стала iM вiдома пiд час виконання

покладених на пiдроздiл завдань, kpiM

в

падкiв, передбачених законодавством;

18) уникати та не допускати виникнення
конфлiкту iHTepeciB вiдповiдно до

закону.

4, Керiвництво сектором
4,1, Сектор очолюе завiдувач, який призначаеться
на посаду i звiльняеться
посади керiвником апарату !еснянськоi
райдержадмirri.rрччii- r.lдно iз
законодавством про державну службу за погодженням
з виконавчим органом
Киiвськоi MicbKoi ради (КиiЪсiкоi Mi""*oi
д"р*ччноi адмiнiстрацii).

з

овуеться

За

i

звiтус безпосередньо головi

рiшенням голови
ДО складу Колегii

рганiв) та брати участь у

ii

.Щеснянськоi
.Щеснянськоi
роботi.

4,3, Посадовi обов'язки завiдувача сектору
визначаються посадовою
iнструкцiею, затвердженою
у встановленому порядку.

4.4. На перiод вiдсутностi завiдувача сектору
(вiдпустка, хвороба тощо)
його обов'яЗки. викону€ та несе вiдповiдальнiсть
за ix виконання один iз
визначених завiдувачем сектору головних
спецiалiстiв
наказУ керiвпика апарату
""-r.;;-;;;;вiдно до
!еснянськоi райдержадмiнiстрацii.
5. Iншi положення

в установленому законодавством порядку та межах
у
повноважень взаемодiе
- з iншими
Деснянськоi
Райдержадмiнi"rрччiii iншими де
присмствами,
установами та органiзацi"rr a nr.u"i
5,1 Сектор

Диту,

5.2. Завiдувач сектору несе персональну
вiдповiдальнiсть за виконання
ЗаВдань та функцiЙ, передбачених
цим Положенrr"м,

8

5,3, Вiдповiдальнiсть. iнших працiвникiв сектору
визначаеться цим
Положенням та посадовими
iнструкцiями.

5.4. ПокладаншI Еа сектоР завданЬ та обов'язкiв,
не передбачених цим
Положенням, та таких, що не стосуються питань,
пов'язаних iз здiйсненням
внутрiшнього аудиту, не допускаеться.

5.5. Граничну чисельнiсть,
фонд оплати працi працiвникiв сектору
визначае голова,Щеснянськоi
райдержадмiнiстацii у
бюджетпих призЕачеЕь.
""*u* "iдпо"iдrr*
5,6. Сектору забороняеться брати
}п{асть в розробцi та впровадженнi
заходiв (процедур) внутрiшнього й"rро'о,
безпосередньо впливати на ix
розробку та впровадженЕя.

Керiвник апарату

ОльгаМАШКlВСЬКА

