
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

01.03.2021                                                                                                   №  107-ОД 

 
 

 

Про проведення позапланового 

внутрішнього аудиту 

 
 

Відповідно до статей 6, 16, 18, 28, 39 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення 

підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001, Стандартів внутрішнього 

аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 

№ 1247, зареєстрованих у Міністерстві юстиції  України  20  жовтня  2011 р.     

за № 1219/19957: 

1. Провести з 01 березня до 15 березня 2021 року в Департаменті освіти і 

науки Сумської обласної державної адміністрації (місцезнаходження: 40016, 

вул. Прокоф’єва, 38, м. Суми) позаплановий внутрішній аудит за період             

з 01.10.2019 до 01.01.2021 на тему:  

1) «Оцінка діяльності установи у частині реалізації повноважень 

Сумської обласної державної адміністрації щодо управління закладами 

професійної (професійно-технічної) освіти»; 

2) «Оцінка ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у 

стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання 

бюджетних програм за КПКВК 06111162, 06111142 «Інші програми та заходи у 

сфері освіти» та результатів її виконання, а також ризиків, які негативно 

впливають на виконання функцій і завдань». 

2. Для проведення внутрішнього аудиту направити до зазначеної в 

пункті 1 цього розпорядження установи аудиторську групу у складі: 
 

Южакова  

Дениса Євгеновича 

  

 – начальника відділу внутрішнього аудиту 

Сумської обласної державної адміністрації, 

керівника групи; 

Коробейника  

Володимира Олександровича 

– заступника начальника відділу з питань 

запобігання та виявлення корупції Сумської 

обласної державної адміністрації; 
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Марченка  

Олександра Олександровича  

 

– головного спеціаліста юридичного відділу 

апарату Сумської обласної державної 

адміністрації; 

Недбая 

Олександра Петровича 

 

– заступника начальника відділу внутрішнього 

аудиту Сумської обласної державної 

адміністрації; 

Перерви 

Володимира Васильовича 

 

– головного спеціаліста відділу внутрішнього 

аудиту Сумської обласної державної 

адміністрації. 

3. Директорові Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації Гробовій В.М. забезпечити умови для проведення внутрішнього 

аудиту та надання аудиторській групі необхідної інформації.  

4. Відділу внутрішнього аудиту Сумської обласної державної 

адміністрації до 29 березня 2021  року звітувати перед головою Сумської 

обласної державної адміністрації про виконання цього розпорядження. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 

апарату Сумської обласної державної адміністрації Кальченка І.В. 

 

 

Голова          Василь ХОМА 
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