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в апараті 

державного 

органу

в 

територіальних 

органах

в бюджетних 

установах

1 2 3 4 5 6

1. Кількість підрозділів ВА

в системі державного органу

(всього), у тому числі: 

1000 8 1 0 7

1.1. Кількість самостійних

структурних підрозділів ВА 
1100 5 1 - 4

1.2. Кількість підрозділів

ВА, які знаходяться у складі

інших структурних

підрозділів

1200 3 - - 3

2. Чисельність внутрішніх

аудиторів у системі

державного органу: 

х х х х

2.1. Штатна чисельність

працівників
2100 14,0 7,0 - 7,0

2.2. Фактична чисельність

працівників
2200 11,0 7,0 - 4,0

3. Динаміка фактичної

чисельності працівників у

підрозділах ВА:

х х х х

3.1. Кількість призначених

працівників у підрозділи ВА 
3100 2,0 1,0 - 1,0

3.2. Кількість звільнених

працівників із підрозділів

ВА 

3200 5,0 1,0 - 4,0

4. Інформація про

організаційну незалежність

підрозділів ВА:

х х х х

Назва показників
Код 

рядка
Всього 

У тому числі

Розділ І. Організація діяльності з внутрішнього аудиту

1. Організаційні та функціональні аспекти діяльності підрозділів ВА



4.1. Кількість підрозділів

ВА, які підпорядковані

безпосередньо міністру,

керівнику іншого

державного органу або

керівнику бюджетної

установи 

4100 8 1 - 7

4.2. Кількість підрозділів

ВА, які не підпорядковані

безпосередньо міністру,

керівнику іншого

державного органу або

керівнику бюджетної

установи

4200 0 - - -

5. Інформація про

функціональну незалежність

підрозділів ВА:

х х х х

5.1. Кількість підрозділів

ВА, на яких покладено

виконання функцій, не

пов’язаних зі здійсненням

внутрішнього аудиту

5100 0 - - -

5.2. Кількість комісійних

перевірок, службових

розслідувань, інших

контрольних заходів, не

пов’язаних із внутрішнім

аудитом, у яких брали

участь працівники

підрозділів ВА:

5200 2 2 - -

5.2.1. Витрачено робочого

часу, людино-днів
5210 2,0 2,0 - -

6. Кількість об’єктів

внутрішнього аудиту
6000 291 236 - 55



Кількість

Обсяг 

робочого 

часу, 

людино-

днів

Кількість

Використано 

робочого часу, 

людино-днів

1 2 3 4 5 6 7

1. Внутрішні аудити та

заходи з іншої

діяльності з

внутрішнього аудиту

(всього), з них:

2000 36 1687,0 35 1657,0 97%

1.1. Внутрішні аудити

(всього), з них щодо 
2100 28 1003,0 28 976,0 100%

1.1.1. Оцінки

ефективності 

виконання завдань та

функцій, визначених

актами законодавства

2110 9 204,0 9 204,0 100%

2. Стан планування та здійснення діяльності з внутрішнього аудиту

Назва показників
Код 

рядка

Заплановано в 

операційному плані 
Фактично  виконано

Виконання 

операційного 

плану, %



Назва показників
Код 

рядка

Загальна 

кількість

У тому числі 

підрозділом ВА 

апарату державного 

органу

1 2 3 4

1. Проведено внутрішніх аудитів (всього),  з них: 1100 30 15

1.1. Планові внутрішні аудити 1110 27 12

1.2. Позапланові внутрішні аудити 1120 3 3

2. Кількість внутрішніх аудитів, які тривають

(всього), з них:
1200 1 0

2.1. Планові внутрішні аудити 1210 1 -

2.2. Позапланові внутрішні аудити 1220 - -

3. Складено аудиторських звітів (всього),  з них: 1300 24 13

3.1. Аудиторські звіти, до яких надано коментарі 1310 11 -

4. Надано коментарів до аудиторських звітів

(всього), з них:
1400 11 -

4.1. Коментарі, які враховано 1410 10 -

Розділ ІІ. Проведення внутрішніх аудитів

1. Стан проведення внутрішніх аудитів



Кількість
Сума,

(тис. грн)
Кількість

Сума,

(тис. грн)

1 2 3 4 5 6

І. Загальні відомості х х х х

1.1. Кількість установ, у яких проводився

внутрішній аудит 
2110 29 х 14 х

1.2. Кількість установ, у яких виявлено

недоліки/проблеми та порушення
2120 28 х 14 х

ІІ. Відомості про виявлені недоліки/проблеми

(всього), з них щодо:
2200 280 х 162 х

2.1. Функціонування системи внутрішнього

контролю
2210 84 х 69 х

2.2. Виконання і досягнення цілей, визначених у

стратегічних та річних планах
2220 18 х 18 х

2.3. Планування і виконання бюджетних програм

та результатів їх виконання, управління

бюджетними коштами

2230 51 х 41 х

2.4. Якості надання адміністративних послуг 2240 - х - х

2.5. Виконання контрольно-наглядових функцій,

завдань, визначених актами законодавства
2250 8 х 4 х

2.6. Використання і збереження активів 2260 12 х - х

2.7. Надійності, ефективності та

результативності інформаційних систем і

технологій

2270 6 х 6 х

2.8. Управління державним майном 2280 - х - х

2.9. Правильності ведення бухгалтерського

обліку та достовірності фінансової і бюджетної

звітності

2290 101 х 24 х

ІІІ. Відомості про усунення виявлених

недоліків/проблем (всього), з них щодо:
2300 241 х 138 х

3.1. Функціонування системи внутрішнього

контролю
2310 62 х 49 х

2. Показники за результатами проведених внутрішніх аудитів

Всього

У тому числі 

підрозділом ВА 

апарату державного 

органу
Назва показників

Код 

рядка



3.2. Виконання і досягнення цілей, визначених у

стратегічних та річних планах
2320 17 х 17 х

3.3. Планування і виконання бюджетних програм

та результатів їх виконання, управління

бюджетними коштами

2330 51 х 41 х

3.4. Якості надання адміністративних послуг 2340 - х - х

3.5. Виконання контрольно-наглядових функцій,

завдань, визначених актами законодавства
2350 4 х 4 х

3.6. Використання і збереження активів 2360 12 х - х

3.7. Надійності, ефективності та

результативності інформаційних систем і

технологій

2370 6 х 6 х

3.8. Управління державним майном 2380 - х - х

3.9. Правильності ведення бухгалтерського

обліку та достовірності фінансової і бюджетної

звітності

2390 89 х 21 х

ІV. Відомості про виявлені порушення (всього),

з них:
2400 424 12765,1 367 12650,5

4.1. Нефінансові порушення 2410 333 х 296 х

4.2. Порушення, що призвели до втрат

фінансових і матеріальних ресурсів
2420 69 10813,0 54 10755,7

4.3. Порушення, що не призвели до втрат 2430 22 1952,1 17 1894,8

V. Відомості про усунення виявлених порушень

(всього), у тому числі:
2500 390 1367,8 345 1279,6

5.1. Забезпечено усунення нефінансових

порушень
2510 308 х 280 х

5.2. Забезпечено усунення порушень, що

призвели до втрат фінансових і матеріальних

ресурсів, з них:

2520 64 149,3 50 110,3

5.2.1. Забезпечено усунення порушень, що

призвели до втрат фінансових і матеріальних

ресурсів, виявлених у попередніх періодах

2521 1 2,3 1 2,3

5.3. Забезпечено усунення порушень, що не

призвели до втрат, з них: 
2530 18 1218,5 15 1169,3

5.3.1. Забезпечено усунення порушень, що не

призвели до втрат, виявлених у попередніх

періодах

2531 2 4,2 2 4,2



Назва показників
Код 

рядка

Загальна 

кількість

У тому числі за 

апаратом 

державного 

органу

1 2 3 4

І. Надано рекомендацій (всього), з них: 1000 706 529

1. Відхилено рекомендацій керівником 1100 2 -

2. Прийнято рекомендацій, з них: 1200 704 529

2.1. Рекомендації, щодо яких не настав

термін виконання
1210 39 16

2.2. Рекомендації, яких не виконано 1220 37 33

2.3. Рекомендації, які виконано частково 1230 107 102

2.4. Рекомендації, які виконано

повністю, з них:
1240 521 378

2.4.1. Виконані рекомендації, за якими

досягнуто результативність
1241 55 11

ІІ. Виконані рекомендації, які було

надано в попередніх періодах
2000 17 17

Розділ ІІІ. Результативність внутрішнього аудиту



Posair IV. Pe:y,rr'rarlr nuyrpiurnroi ouiHxlr qKocri rnyrpiurnroro ayAury

Ha:na noxa:nraKie Koa pqara Bcsoro

V rolry vucli sa

arapaToM aepxaBHoro

opraHy

1 2 3 4

1. Ki:rudcrr BI4qBreHux nnyrpiruuirnln oqinrcartll

.sKocri HeAoririn y :4ificner*ri Aisrbllocri s

nuyrpirunroro ay.qury

1000 3 3

2. Kinrr<icrr ycyHyrl4x HeAoJIiKiB y 3AificHeuni

ai.sruHocri g euyrpirunloro ayal{Ty, BI{tBneHI'Ix 3a

pe3ynbraraMla BHyrpiurH jx ouiHoK {Kocri

2000 3 3

Tur'.r.racoso BuKoHyIoqufi

o6ostqsnu roflonlr

Cyvrcsxoi o6.nacHoi

4epxaenoi aguiHicrpauii

Ha.ramuux nig4i:ry

nuyrpiururoro ayrury

Cyucrr<oi o6racHoi

AepNasHoi aal{inicrpaqii

Tene$on nigai;ry euyrpirunloro
(054D 700753

I.E.IOXAKOB
(iniuiaJu ra npisaurue)

i o6nacroi 4epNaBuoi aaMigicrpaqii

(iniuianu ra npiaelure)



Додаток 

до Інструкції про складання та подання 

форми звітності N 1-ДВА "Звіт 

(зведений звіт) про результати 

діяльності підрозділу внутрішнього 

аудиту" 

(пункт 2) 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до звіту (зведеного звіту) про результати діяльності підрозділу 

внутрішнього аудиту 

в Сумській обласній державній адміністрації 

за 2019 рік 

 

I. Організація діяльності з внутрішнього аудиту 

1.1. Ключові показники результативності, ефективності та якості діяльності підрозділу 

внутрішнього аудиту визначені у стратегічному плані діяльності з внутрішнього аудиту 

Сумської обласної державної адміністрації на 2019 – 2021 роки, затвердженому 14.02.2018 і 

на 2019 рік мали наступний вигляд. 

Таблиця 1.1 
№ 

з/п 
Плановий показник Фактичне виконання 

1 2 3 

1 

Кількість об’єктів внутрішніх аудитів на 

рівні попереднього року. 

За 2018 рік кількість об’єктів внутрішнього аудиту складала 

255, за 2019 рік – кількість об’єктів склала 291 (у тому числі 

55 – з баз даних установ зі сфери управління 

облдержадміністрації та її підрозділів). 

2 

Частка аудиторських рекомендацій, 

прийнятих керівником державного 

органу, становить не менше 90% від 

загальної кількості наданих 

рекомендацій. 

Аудиторські рекомендацій прийняті на 99,7 %. 

3 

Зменшення рівня виявлених помилок на 

недоліків у діяльності за результатами 

внутрішніх аудитів на 5 %. 

Співвідношення кількість проведених аудитів/кількість 

помилок збільшилася в 2,1 раза. Кількість помилковості 

збільшилася у зв’язку із розширенням у 2019 році кількості 

внутрішніх аудиторів у підпорядкованих установах 

приблизно удвічі. 

4 

Частка досліджених бюджетних програм, 

що виконуються за рахунок бюджету 

області, складає 5%  від загальної їх 

чисельності.  

Оцінено ефективність використання бюджетних коштів за 7 

бюджетними програмами з загальної чисельності – 57 

(12,3 %). 

5 

Частка аудитів ефективності становить 

33,3 % в загальній кількості запланованих 

внутрішніх аудитів. 

Частка склала 32,1 %. 

6 

Проведення 2 внутрішніх аудитів 

ефективності щодо систем внутрішнього 

контролю. 

Проведено 1 внутрішній аудит щодо ефективності 

визначення ризиків та заходів контролю за ними та 1 аудит 

щодо ефективності функціонування системи внутрішнього 

контролю. 

7 Проведення 1 внутрішнього ІТ-аудиту. У вересні 2019 року проведено один плановий ІТ-аудит. 



2 

1 2 3 

8 

Проведення 1 внутрішнього аудиту 

ефективності внутрішніми аудиторами 

установ зі сфери управління 

облдержадміністрації. 

Внутрішнім аудитором відокремленого структурного 

підрозділу облдержадміністрації проведено 1 внутрішній 

аудит ефективності. 

9 

1) Визначення методологічних підходів 

здійснення ІТ-аудитів. 

2) Запровадження аудиту забезпечення 

конфіденційності, цілісності і 

доступності інформації. 

На 2019 рік до Операційного плану включено проведення1 

ІТ-аудиту, опрацьовані та враховані у програмі ІТ-аудиту 

норми ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 «Інформаційні технології. 

Методи захисту системи управління інформаційною 

безпекою» із застосуванням окремих методик моделі 

COBIT5 (Завдання управління для інформаційних та 

суміжних технологій) та GTAG8 (Керівництво з аудиту 

інформаційних глобальних технологій). 

1.2. Внутрішніми документами на рівні обласної державної адміністрації 

непритаманних функцій з питань внутрішнього аудиту не визначено. Слід зазначити, що 

відповідно до установчих документів відділ внутрішнього аудиту обласної державної 

адміністрації є окремим структурним підрозділом Сумської обласної державної адміністрації 

з правами юридичної особи публічного права, відповідно, його співробітниками 

забезпечується функціонування установи як окремої юридичної особи. 

Протягом 2019 року керівника відділу внутрішнього аудиту обласної державної 

адміністрації було залучено до 2 контрольних заходів Сумської обласної державної 

адміністрації, що не стосуються діяльності з внутрішнього аудиту, у зв’язку із тим, що до 

вказаних заходів залучалися керівники відокремлених структурних підрозділів Сумської 

обласної державної адміністрації. Такими заходами були (розпорядчі документи 

оприлюднені на сайті облдержадміністрації): комплексна перевірка стану виконання 

повноважень Тростянецькою районною державною адміністрацією Сумської області; робоча 

група щодо вивчення питання щодо законності обрання двох осіб на посаду секретаря 

Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області. 

1.3. Відповідно до розпорядження тимчасово виконуючого обов’язки голови Сумської 

обласної державної адміністрації від 02.01.2020 № 3-ОД «Про утворення аудиторського 

комітету Сумської обласної державної адміністрації» утворений відповідний комітет 

кількісним складом у 8 осіб із залученням 3 сторонніх фахівців, без застосування кадрового 

ресурсу відділу внутрішнього аудиту обласної державної адміністрації. Так як комітет 

утворено у 2020 році деталізація його складу буде відображена у наступному звіті. 

1.4. У 2019 році аудиторський комітет в облдержадміністрації не функціонував. 

1.5.-1.6. Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту обласної державної 

адміністрації у 2019 році виконано на 97 %, причиною недосягнення 100 % показника є 

фізична неможливість виконання одного заходу з іншої діяльності «Участь у діяльності 

аудиторського комітету» у зв’язку із запровадженням діяльності даного комітету лише з 

02.01.2020. Окрім того, станом на 01.01.2020 триває проведення одного внутрішнього 

аудиту, який був розпочатий у грудні минулого року. Два планові аудити, які були проведені 

у грудні 2019 року, фактично завершено, станом на 01.01.2020 триває процедура формування 

та узгодження аудиторських звітів. 

1.7. Ключовим проблемним питання діяльності підрозділів внутрішнього аудиту, є 

неукомплектованість та плинність кадрів на посадах внутрішніх аудиторів в установах, 

підпорядкованих обласній державній адміністрації. Окрім того, 3 посадовців, визначених 
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відповідальними за провадження діяльності з внутрішнього аудиту в районних державних 

адміністраціях Сумської області, у листопаді-грудні 2019 року попереджено про скорочення 

їх посад, ще дві аналогічні вакантні посади – скорочено. Додатково зазначено на 

нормативному неврегулюванні окремих операції, зокрема, відсутності затвердженої типової 

кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку щодо таких операцій. 

1.8. Обмежень щодо роботи підрозділів внутрішнього аудиту протягом звітного періоду 

не виникало. 

1.9. Скарги, які стосуються діяльності з внутрішнього аудиту, протягом звітного 

періоду не надходили. 

  II. Проведення внутрішніх аудитів 

2.1. Протягом листопада-грудня 2019 року відділом внутрішнього аудиту обласної 

державної адміністрації завершено 3 позапланові внутрішні аудити наступної тематики: 

1) «Ефективність використання бюджетних коштів на придбання послуг та товарів за 

бюджетними програмами КПКВК 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» 

та КПКВК 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів» (апарат Сумської обласної державної 

адміністрації); 

2) «Ефективність використання бюджетних коштів на придбання послуг та товарів за 

бюджетною програмою КПКВК 2617622 «Реалізація програм і заходів у галузі туризму та 

курортів» (відділ промоції і туризму Сумської обласної державної адміністрації); 

3) «Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, планів, 

процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління 

державним майном» (державне підприємство «Дороги Сумщини»). 

Слід зазначити, що в апараті Сумської обласної державної адміністрації попередньо у 

лютому 2019 року проведено плановий внутрішній аудит за іншою тематикою – «Оцінка 

діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, 

правильності ведення бухгалтерського обліку; оцінка діяльності установи щодо дотримання 

актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, 

інформації та управління державним майном, аналіз дотримання чинного законодавства при 

здійсненні роботи з персоналом та зверненнями громадян». 

2.2. Зважаючи на специфіку діяльності з внутрішнього аудиту всі 706 надані протягом 

2019 року рекомендації свідчать про прорахунки у системах внутрішнього контролю на 

об’єктах аудитів. Натомість, у процесі здійснення аудитів відділом внутрішнього аудиту 

облдержадміністрації виокремлено 69 змістовних рекомендацій. 

За МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння 

суб’єкта господарювання і його середовища» розрізняються наступні елементи внутрішнього 

контролю. 

а) середовище контролю; 

б) процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання; 

в) інформаційні системи, в тому числі пов'язані з ними відповідні бізнес-процеси, що 

стосуються фінансової звітності, та обмін інформацією; 
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г) процедури контролю; 

ґ) моніторинг заходів контролю. 

Нижче наведені найсуттєвіші. 

Таблиця 2.1 

Суть виявлених недоліків 

Елемент (або 

елементи) 

системи 

внутрішнього 

контролю, яких 

стосуються такі 

недоліки 

Кількість 

об'єктів 

внутрішнього 

аудиту, під час 

дослідження 

яких виявлено 

недоліки 

Вжиті заходи з 

удосконалення системи 

внутрішнього контролю чи 

окремих її елементів 

 Розподіл обов’язків щодо забезпечення 

захисту інформації потребує доопрацювання. 

 Стратегія інформаційної безпеки – не 

вироблялася. 

 Комітет з інформаційної безпеки в установі 

відсутній. 

 Відкрите звітування про запровадження 

систем захисту інформації не здійснюється. 

інформаційні 

системи, в тому 

числі пов'язані з 

ними відповідні 

бізнес-процеси, що 

стосуються 

фінансової 

звітності, та обмін 

інформацією 

 1  Забезпечено диференціацію 

функцій ІТ-служби  та 

служби захисту інформації, 

розроблено проекти 

нормативних документів 

щодо поглиблення заходів 

захисту інформації тощо. 

 Фактично діяльністю з ідентифікації ризиків 

охоплено лише приблизно дві третини 

структурних підрозділів 

райдержадміністрації з домінуванням 

відображення процесів/функцій, притаманних 

апарату (ведення бухгалтерського обліку, 

ведення кадрової роботи, укладання 

господарських договорів тощо) та 

направлених на забезпечення функціонування 

безпосередньо установи. 

 Функція контролю за ефективністю 

бюджетних програм взагалі не охоплена 

діяльністю з ідентифікацією ризиків в 

установі. 

процес оцінки 

ризиків суб'єкта 

господарювання  

5  Інформація щодо оцінки та 

ідентифікації ризиків 

щоквартально збиралася та 

аналізувалася з наданням 

відповідних висновків голові 

облдержадміністрації, 

відповідне питання 

розглядалося під час 

апаратної наради та колегії 

при голові 

облдержадміністрації в 

рамках розгляду питання 

дотримання фінансово-

бюджетної дисципліни. 

Здійснювався щоквартальний 

контроль за порядком 

впровадження відповідних 

аудиторських рекомендацій. 

 Не визначення відповідальності щодо 

організації внутрішнього контролю. 

моніторинг заходів 

контролю 

5 Нормативне закріплення 

відповідальності щодо 

організації внутрішнього 

контролю.  
 Розбіжність звітної інформації, наданої за 

одним показником різним контрагентам. 

8 Повідомлено відповідні 

суб’єкти звітування. 

Здійснюється щоквартальний 

контроль за порядком 

впровадження відповідних 

аудиторських рекомендацій. 
 Одночасне призначення відповідальним за 

функціонування внутрішнього контролю та 

аудиту в установі єдиного спеціаліста.  

середовище 

контролю 

5 Ініційовано внесення змін до 

внутрішньої нормативної 

бази щодо диференціації 

функцій внутрішнього аудиту 

та контролю. 

 Фактичне не здійснення окремих функцій, 

передбачених установчими документами 

установ. 

процедури 

контролю  

 3 Ініційовано внесення змін до 

внутрішньої нормативної 

бази щодо виключення з 

установчих документів 

непритаманних функцій, 

відповідальними 

виконавцями вжито заходів 

щодо актуалізації вказаних 

функцій.  
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2.3. Серед 706 наданих рекомендацій можна виділити ряд найсуттєвіших недоліків: 

- ознаки неефективного використання бюджетних коштів – на 10 об’єктах у загальній 

сумі 18,4 млн. грн.: ініційовано внесення змін до нормативної документації, посилення 

заходів з внутрішнього контролю, звернення до правоохоронних органів тощо; 

- прорахунки у процесі планування та виконання бюджетних програм – на 13 об’єктах: 

ініційовано внесення змін до нормативної документації, підвищення персональної 

відповідальності виконавців, підвищення їх професійного рівня тощо; 

 - прорахунки при здійсненні розрахунків з персоналом – 14 об’єктів на загальну суму 

2,1 млн. грн.:  перерахунки/відшкодування відповідних сум, внесення змін до внутрішньої 

нормативної бази, підвищення професійного рівня виконавців тощо; 

- недоліки щодо порядку обліку/зберігання/списання матеріальних активів - 14 об’єктів 

на загальну суму фінансових втрат (в т.ч. потенційних) - 8,6 млн. грн., не призвели до втрат – 

2,0 млн. грн.: перерахунки/відшкодування відповідних сум, внесення змін до внутрішньої 

нормативної бази, підвищення професійного рівня виконавців, матеріали доведені до 

відповідних органів реагування тощо; 

- недоліки в організації системи розрахунків з контрагентами (у т.ч. організація 

публічних закупівель) – на всіх об’єктах: внесення змін до внутрішньої нормативної бази, 

підвищення професійного рівня виконавців; 

- недотримання чинних нормативних документів щодо ведення бухгалтерського 

обліку – на всіх об’єктах, недостовірність фінансової звітності – 7 об’єктів: внесення змін до 

внутрішньої нормативної бази, підвищення професійного рівня виконавців; 

- ознаки порушень антикорупційного законодавства – 4 об’єкти: ініційовано внесення 

змін до внутрішньої нормативної бази щодо урегулювання потенційних конфліктів інтересів, 

врегулювання діяльності щодо врахування норм відповідного законодавства, матеріали 

доведені до відповідних органів реагування тощо. 

 

III. Результативність внутрішнього аудиту 

3.1. Загальна кількість наданих протягом 2019 року аудиторських рекомендацій (без 

урахування завершених аудитів, за якими станом на 01.01.2020 ще не складені аудиторські 

звіти) склала 706 одиниць (у тому числі за аудитами ефективності – 69, ще 2 – не прийняті). 

Із вказаної кількості об’єктами внутрішніх аудитів (відповідальними за впровадження 

відповідної діяльності) повідомлено про врахування у своїй діяльності 628 одиниць (окрім 

того 17 – за аудитами попередніх періодів). Упроваджено і повністю виконано 

521 рекомендація (додатково – 17 рекомендацій за аудитами минулих періодів), частково 

виконано 107 рекомендацій за аудитом, основною причиною виникнення яких є неприйняття 

остаточного рішення стосовно повного виконання аудиторських рекомендацій керівниками, 

відповідальними за об’єкт аудиту. Вказаними посадовцями повідомлено про 

39 рекомендацій за якими визначений термін виконання не наступив. 

3.2. Керівником Сумської обласної державної адміністрації рекомендації, надані 

аудиторськими групами, – не відхилялися. Відсутні також аналогічні випадки в установах, 

підпорядкованих обласній державній адміністрації, у яких здійснювалася відокремлена 
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діяльність з внутрішнього аудиту. Відхилено дві рекомендації керівниками підпорядкованих 

бюджетних установ через незгоду з висновками внутрішнього аудитора такої установи щодо 

наявності понаднормативних посад. 

3.3. Аналізом даних установ (закладів, підприємств), відповідальних за об’єкт аудиту 

встановлено 37 аудиторських рекомендацій, інформація про запровадження яких відсутня. 

Про виконання 91,9 % (34 од.) з вказаних рекомендацій трьома відповідними установами 

(підприємствами) не повідомлено з причин: неотримання інформації від закладів, що 

перебувають у сфері управління про врахування рекомендацій щодо ефективності 

використання бюджетних коштів; тривалим періодом непрацездатності головного 

бухгалтера; початком процедури ліквідації підприємства, відповідального за об’єкт аудиту. 

Решта – суб’єктивне бачення виконання аудиторських рекомендацій керівництвом установ 

(закладів, підприємств), відповідальних за об’єкт аудиту.  

3.4. Результати впровадження аудиторських рекомендацій за такою формою: 

Таблиця 3.1 
Виконані рекомендації, за якими 

досягнуто результативність 

Суть недоліків/проблем, виявлених 

за результатами внутрішніх аудитів 

Результати впровадження 

рекомендацій 

1 2 3 

Здійснення помилкових розрахунків з 

працівниками.  

Порушення нормативних 

документів щодо розрахунків з 

працівниками. 

У результаті здійснених 

перерахунків частина асигнувань 

спрямована на поповнення бюджетів 

відповідних рівнів (переплати за 

попередні бюджетні періоди). 

Значний рівень (у тому числі 

фінансової) помилковості при аналізі 

об’єкта аудиту. 

Ознаки неефективного і незаконного 

планування та використання 

бюджетних коштів, ознаки 

корупційних діянь, зловживань 

повноваженнями.  

Під час проведення внутрішнього 

аудиту розпорядчим документом 

голови облдержадміністрації 

об’явлено про ліквідацію 

підприємства, діяльність якого була 

об’єктом аудиту. 

IV. Результати внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту 

4.1. Функція проведення внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту здійснюється 

відокремленими структурними підрозділами облдержадміністрації та підпорядкованими 

установами за власними внутрішніми нормативними документами. З метою виконання даної 

функції у відділі внутрішнього аудиту Сумської обласної державної адміністрації виданий 

наказ від 10.07.2019 № 21-ОД «Про затвердження Порядку оцінки та підвищення якості 

внутрішнього аудиту в відділі внутрішнього аудиту Сумської обласної державної 

адміністрації», яким затверджений вказаний порядок, а також визначений персональний 

склад комісії, щодо оцінювання та підвищення якості внутрішнього аудиту в відділі 

внутрішнього аудиту облдержадміністрації. 

4.2. Протягом 2019 року у відділі внутрішнього аудиту Сумської обласної державної 

адміністрації проведено одну оцінку якості внутрішнього аудиту (протокол засідання комісії, 

щодо оцінювання та підвищення якості внутрішнього аудиту в відділі внутрішнього аудиту 

облдержадміністрації від 01.08.2019 № 1). Порядком оцінки та підвищення якості 

внутрішнього аудиту в відділі внутрішнього аудиту Сумської обласної державної 

адміністрації затверджена методика оцінювання, із врахуванням якої числове значення 

оцінки якості внутрішнього аудиту відділу за результатами зазначеної оцінки визначено на 

рівні 64 (з 76 можливих). 
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4.3. llporpaua ga6egne.{eHus ra ni.EsrzqeHHs .rxocri enyrpiurHboro ayar,Iry Cylrcrnoi

o6nacuoi 4epNanuoi agniriicrpauii na 201 9 pir aaraep.4xeua pa:or',r ir pe3ynbraraMl,I euyrpiururoi

oqinxu rxocri eHyipiulrloro ayallry HaKa3oM HaqarrbHl4Ka eiaairy eia 01.08.2019 Nq 23-OA.

3axoaavu nporpaM Bl.r3HaqeHa Heo6xiAuicrr BHeceHHr :r,riH ao ycraHoBqllx .noxyrueuris

sia,{iry, ireo6xi.4sicrl crBopeHHr ayAuropclKoro xolrirery npl4 o6naepNatMinicrpaqii,

npoBeaeHHr IT-ayaurin, 3arroBHeHHr BaKaHrHI4x flocaa rou]o. Bra:ani :axo4u epaxonaHi y

ais,rssocri siaai:ry. npoeKTu po3noprarlHX aoryveHrie niaroros,'IeHi. npore. y re'rrry i'l

rigcyrnicrro aclrrHyBaHb npoBe.[.eHH{ :l,rin e ycranonvi 4or<yuenru saificuurz HeMoxJIIrBo,

po:nop.r4vufi aoKyMeHT rpo crBopeHHr ayauropcbKofo r<ouirery niAnr.icanuft 02.01.2020.

.{i.r:nuicrl u1oao [poBe.ueHHr IT-aya[riB ra 3anoBHeHHt BaKaHTHI4x noca,q saiiicHeua. Orpiu

roro. flporpalrorc nepea6aueHi 3axoah r-uoro nirafiueHHs npo$ecifiHux HaBHqoK eHyrpiuHix

ayar.rropiB: sci sanraHonaHi 3axoar.r BrrKoHaHo.

d1 Vnnnoen*.eui nnnr.- --r-^tfoM 3BITHO|O fleploay 3axoAE, cnprMoBaHr Ha nlABI.lrueHHs tKocTl

Ta BAocKoHaleHnq aislrnocri s nHyrpiururoro ayAury:

Ta6nuus 4.1

Acrexru airluHocri :
BHyrpiurHboro ayaury, rKi

oxorrJ'leHo anyrpirunivta ouiuraltn
rxocri

Cyrr ocuoeuux

uelo,rixia/npo6,rev,

BUTBJTeHUX 3a pe3ynbTaTaMn

sHyrpiruHix oqiHox rxocri

Cnoci6 arqa,'reHHr

neaorinio/npo6leu
(rocriinuI uoniropnrr

ra,/a6o repio.qu.rHi ouiHxn)

Bxrri 3axoar ,q,'1t

ycyHeHHt BLItBJIeHUx

npo6,rev/Heao,riria

2 3 4

Craryc, crpyrrypa ra
ue:a:rexnicrr ni4posairy

aryrpiuuroro ayaury
Bi4cyruicrr ay,unropcrxoro

KOMITeTy

flocriiiHrlii MoHiropr..rHr,

IIepiotrrr.rHa orliHXa

Posnop&4Nenulr

foJtoBtl
16n'chvq nr,;ui..m,,,i:JJrAwy4\gA!!rrrw r l/sq!

sit 02.01.2020

Ne 03-OA

ayal,rTopcbKni

KOMITET CTBOPEHO

flranyearur, ri,l6ip o6'erria,
BrlKoHaHHr l,rauie ra sairyeaHxr

He npoBo,qlart,Icr ayar'rrn

uloao- ouiHKr.r naaifi Hocri,

eQeKT BHocri Ta.

pe3yJrbTaTr.rBHocTl

lHQOpMaUlUHr.rX CXCTeM t

rexno,rorii

flocrifi srii voniropnnr,
nepioauvHa ouiuxa

V NoerHi 2019 pory

3aiilcHeHo IT-aynxr,
3an,laHoBaHa

eianoeiaHa lir,'rrHicru
ua2020 pix

Moniropuur nuroaannr
peKoMeHAaul14

Ka.upoae :a6e:ne.reliHr,

aapiuennr xouQrirria iurepecie,

3a6e3neqeHHr HeaoIIy[IeHHt

3alrfreHHff npauianarie eialiny
anyrpiuuroro ayaury ao

BI,TKOHAHH' 3ABAAHb, HE

noB'r3aHnx i3 3ai[cHeHHrM

BHyTp[XHhOfO ayAr.lTy

fliapo:air auyrpiruuroro
ay,{rlry yKoMnreKroBaHrti He

y noenifi uipi

nocri iiHr.rii MoHiroplrHr,

nepio,uuvHa ouiuxa

Y cepnHi 2019 poKy

:.aificneuo

]ATIOBHEHH' BAKAHTHO]

[ocaau cfieuiaiicra 3

ai.lniry rHyrpiluHroro
ay,Il-ty

TuNrqacoso BuKoHyroquii

o6oB'q3Ku ro,'roBu

Cynrcrxoi o6.nacrroi

AepxaBHoi aaMiHicrpauii

Haqarlqrlx siaaiJry

nnyrpi.ruurono aylury
Cyvcsxoi o6nacHoi

4epxaenoi a4r..rinicrpaqi'i
N.€.IOXAKOB

(iniuia-nu, npi:eaure)

(iniuiaru, npi:nuue)


