
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

17.02.2022                                                                                                     №  67-ОД 

 

Про проведення 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, Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту 

Сумської обласної державної адміністрації на 2022 рік, затвердженого головою 

Сумської обласної державної адміністрації 07.12.2021: 

1. Провести з 21 лютого до 25 березня 2022 року в управління культури 

Сумської обласної державної адміністрації (місцезнаходження: 40030, майдан 

Незалежності, 2, м. Суми) плановий внутрішній аудит: 

1) за період з 18.01.2021 до 31.01.2022 на тему: «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»; 

2) за період з 01.01.2020 до 31.01.2022 на тему: «Оцінка ступеня виконання 

і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності 

планування і виконання бюджетних програм за КПКВК 1011101 «Підготовка 

кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого 

бюджету», КПКВК 1011102 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 

освіти за рахунок освітньої субвенції» та результатів їх 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; 
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Коробейника  

Володимира Олександровича 

 

– заступника начальника відділу з питань 

запобігання та виявлення корупції Сумської 

обласної державної адміністрації; 

Краснощокова 

Володимира Миколайовича 

 

– головного спеціаліста відділу з питань 

запобігання та виявлення корупції Сумської 

обласної державної адміністрації; 

Перерви 

Володимира Васильовича 

 

– головного спеціаліста відділу внутрішнього 

аудиту Сумської обласної державної 

адміністрації; 

Пономарьової 

Лідії Дмитрівни 

 

– провідного спеціаліста відділу внутрішнього 

аудиту Сумської обласної державної 

адміністрації; 

Постної 

Валентини Олександрівни 

 

– головного спеціаліста відділу внутрішнього 

аудиту Сумської обласної державної 

адміністрації; 

Соловей 

Оксани Алімівни 

 

– спеціаліста відділу внутрішнього аудиту 

Сумської обласної державної адміністрації. 

3. Начальнику управління культури Сумської обласної державної 

адміністрації Мельник О.П. забезпечити умови для проведення внутрішнього 

аудиту та надання аудиторській групі необхідної інформації.  

4. Відділу внутрішнього аудиту Сумської обласної державної адміністрації 

до 30 квітня 2022 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             Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ 

http://sm.gov.ua/index.php/oda/3561
http://sm.gov.ua/index.php/oda/3561

