
ЗАТВЕРДЖУЮ

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН  
ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ  

на 2019 -  2021 роки

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

I. МЕТА (МІСІЯ) ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Сприяння установам та організаціям, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, вдосконалення їхньої 
діяльності щодо системи управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних 
коштів та інших активів, запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності шляхом надання керівнику державного органу 
об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності та результативності діяльності з управління 
ризиками та функціонування системи внутрішнього контролю.

II. СТРАТЕГІЯ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Стратегія планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає:
1) формування стратегічних цілей внутрішнього аудиту з врахуванням визначеної загальної стратегії діяльності обласної державної 

адміністрації;
2) врахування думки голови обласної державної адміністрації щодо ризикових сфер діяльності установ та організацій, що належать до 

сфери управління облдержадміністрації;
3) проведення оцінки ризиків з метою визначення пріоритетних об’єктів, які будуть підлягати внутрішньому аудиту;
4) врахування результатів внутрішніх аудитів, проведених за останні три роки.



2

III. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

3.1. Стратегічні цілі внутрішнього аудиту на 2019 -  2021 роки визначено з урахуванням загальної стратегії діяльності обласної 
державної адміністрації:

Стратегічна ціль/пріоритети діяльності державного 
органу

Основні документи, які визначають стратегічні 
цілі/пріоритети діяльності державного органу Стратегічна ціль внутрішнього аудиту

1 2 3
Реалізація заходів соціально-економічного розвит ку  
т ерит орії або окремих її адміністративно  
т ерит оріальних одиниць, функціонування галузей  
господарського комплексу та розв ’язання проблем  
соціальної сфери, поліпшення діяльності місііевих 
органів виконавчої влади

Закон України ,,Про місцеві державні адміністрації". 
Конституція України, Укази Президента України, 
розпорядження КМ України та Регламент Тернопільської 
обласної державної адміністрації.
Перспективні (річні), поточні (квартальні), місячні плани 
та основні заходи облдержадміністрації на тиждень.
Плани роботи облдержадміністрації передбачають заходи, 
спрямовані на виконання Конституції України, законів 
України, актів Президента України та Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України, інших органів 
виконавчої влади вищого рівня, (далі -  акти законодавства) 
доручень Прем 'єр-міністра України, державних і 
регіональних програм соціально - економічного та 
культурного розвитку, здійснення інших визначених 
законами, а також делегованих обласною радою 
повноважень та забезпечення реалізації державної 
політики.

Надання незалеж них та об'єктивних гарант ій і 
консультацій, спрямованих на вдосконалення  
діяльност і організації, допомога досягти  
пост авлених цілей, використ овую чи  
систематизований і послідовний підхід до оцінки і 
підвищ ення ефективності процесів управління  
ризиками, контролю та управління організацією. 
Виконати оціночну функцію для виявлення слабких 
місць у  системах управління, внутріш нього контролю  
та управління ризиками, для формування  
рекомендацій щодо підвищення еф ект ивност і цих 
систем і процесів.

3.2. Завдання внутрішнього аудиту на 2019 -  2021 роки:

Стратегічна ціль внутрішнього аудиту Завдання внутрішнього аудиту
Ключові показники результативності, ефективності та якості

2019 рік 2020 рік 2021 рік

1 2 3 4 5
Здійснення оцінки ефективності, 
результ ат ивност і та якост і 
виконання завдань, функцій, 
бюдж етних програм, надання 
адмініст ративних послуг, здійснення 
конт рольно-наглядових функцій, 
ступеня виконання і досягнення цілей. 
Виконати оціночну функцію для 
виявлення слабких м ісць у  системах 
управління, внутріш нього контролю та 
управління ризиками, для формування

І. Проведення внутрішніх аудитів щодо 
ефективності функціонування системи 
внутрішнього контролю, ступеня виконання і 
досягнення цілей, визначених у планах, 
ефективності планування і виконання 
бюджетних програм та результатів їх 
виконання, якості надання адміністративних 
послуг та виконання контрольно-наглядових 
функцій, завдань, визначених актами 
законодавства, а також- ризиків. які 
негативно впливають на виконання функцій і 
завдань установи

1) у  2019 ро ц і частка 
таких аудитів 
становить 20 % в 
загаченій кількост і 
запланованих внутрішніх 
аудитів

1) у  2020 роц і частка 
таких аудитів 
становить 40 % в 
загальній кількост і 
зат амованих внутрішніх 
аудит ів

1) у  2021 роц і частка  
таких аудитів 
становить 50 % в 
загальній кількост і 
запланованих внутріш ніх 
аудитів

2) частка аудит орських рекомендацій, прийнятих керівником держ авного  
органу, становить не м енш е 85 відсотків від загапьної кількост і наданих  
рекомендацій;
3) частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність, становить не 
менш е 50 відсотків.
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рекомендацій щодо підвищення  
еф ект ивност і цих систем і процесів.

2. П роведення внутріш ніх аудитів щодо  
дотримання актів законодавства, планів, 
процедур, конт ракт ів з питань стану 
збереж ення активів, інф орм ації та 
управління держ авним майном, 
законност і та дост овірност і ф інансової

1) у  2019 ро ц і частка  
таких аудит ів  
становить 80 % в 
загальній кількост і 
запланованих внутріш ніх 
аудит ів

1) у  2020 ро ц і частка 
таких аудитів 
становить 60 % в 
загальній кількості 
запланованих внутрішніх 
аудитів

1) у  2021 р о ц і частка  
т аких аудитів 
становить 50 % в 
загальній кількост і 
запланованих внутріш ніх 
аудит ів

і бю дж ет ної звітності, правильност і 
ведення бухгалтерського обліку

2) частка аудит орських рекомендацій, прийнятих керівником держ авного  
органу, становить не м енш е 90 відсот ків від загальної кількост і наданих 
рекомендацій;
3) частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність, становить не 
менш е 70 відсотків.

3. Проведення роз ’ясню вальної та 
консульт аційної робот и

один семінар — нарада  
про вст ановлені аудитом  
недоліки, про зм іни в 
чинному законодавст ві

один семінар -  нарада  
про встановлені аудитом  
недоліки, про зміни в 
чинному законодавстві

один семінар — нарада  
про вст ановлені аудитом  
недоліки, про зміни в 
ч инному закон одавстві

4. Здійснення моніторингу’ впровадж ення  
рекомендацій, наданих за результат ами  
проведення внутріш ніх аудитів

м  он іт орингом охопл єн і 
реком ендації надані за 
результ ат ам и 4 
внутріш ніх аудитів

моніт орингом охоплені 
реком ендації надані за 
результ ат ами 4 
внутрішніх аудитів

м оніт орингом охоплені 
реком ендації надані за 
результ ат ам и 4 
внутріш ніх аудитів

5. Проведення внут ріш ньої оцінки якост і 
внутріш нього аудит у

підвищ ено якіст ь  
внутр іш нього ауд и ту: 
внутріш німи
ауд и торам и д опір иман о 
стандарти
незалеж ності, чесності, 
об'єктивності, 
конф іденційност і та 
проф есійної етики

підвищено  
ефективнвість 
виконання внутрішніми  
аудиторами своїх 
функцій та забезпечено  
дот римання вимог 
нормативно-правових 
актів з питань 
внутріш нього аудит у

забезпечується повнота, 
комплект ніст ь та  
якіст ь внутрішніх 
аудитів, відповідність 
аудит орських дій 
відповідно до  
вст ановлених вимог та їх 
належ не 
д о куш єн туван ня

б. П роф есійний розвит ок працівників 
підрозділу внутріш нього аудиту

розроблено план 
навчання т а підвищення  
кваліф ікації працівників  
сект ору внутріш нь ого 
аудит у на 2019 -  2021 
роки (зокрема, м іст ит ь 
заходи з проведення 
внутріш ніх аудит ів щодо  
оцінки ефект ивност і 
бю дж ет них програм)

за результ ат ам и навчань 
професійні знання з 
проведення внутрішніх 
аудитів щодо 
ефективності 
бюдж етних програм  
отримали два працівники  
сектору внутрішнього  
аудиту

за результ ат ам и навчань 
проф есійні знання з 
проведення внутрішніх 
аудит ів щодо  
ефективності 
бюдж ет них програм  
от римали два працівники  
сектору внутріш нього  
аудит у (загалом за три 
роки  навчено 4 особи)



IV. ПРІОРИТЕТНІ О Б’ЄКТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

За результатами оцінки ризиків та ризик-орієнтованого відбору визначено пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту на 2019 -  2021

№
з/п Об'єкт внутрішнього аудиту

Ст
уп

ін
ь 

пр
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Загальний результат оцінки ризиків, пов’язаних з об’єктом 
внутрішнього аудиту (кількість ризиків)

Застосовані основні критерії відбору/фактори ризику
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За високим рівнем 
ризику

Іи середнім 
рівнем ризику

За низьким рівнем 
ризику

1 2 3 4 5 (> 7 8 9 10 11 12 ІЗ 14 15 16 17

/. Діяльніст ь районних держ авних / - в - Г
г г V г ІГ**' V V V V

адм ініст раці й

Діяльніст ь апарат у та структурних г г г V V V V V
2. підрозділів обласної держ авної 1 - 6 -

адмініст рації
Д іял ьність уст анов "" Г г г Г г V V V V V

3. облдерж адм ініст рації щ одо ступеня 1 8
виконання і досягнення цілей програм, які

фінансуються за рахунок коштів
обласного бюдж ет у

V. ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту щодо яких проводитимуться внутрішні аудити у 2019 -  2021 роках:
Гік

дослідження
Обсяг

л
робочого часу,
юдино-дні

Стратегічна ціль внутрішнього 
аудиту Завдання внутрішнього аудиту М>

з/п Об’єкт внутрішнього аудиту

20
19

 р
ік

20
20

 
рі

к

20
21

 р
ік

20
19

 р
ік

20
20

 р
ік

20
21

 р
ік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Здійснення оцінки ефективності, 
результат ивност і та якост і 
виконання завдань, функцій,

1. Проведення внутріш ніх аудитів 
щ одо дотримання актів 
законодавства, процедур,

І . Діяльніст ь
адміністрацій

районних держ авних V V V 96 96 96
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бюдж етних програм, надання 
адмініст ративних послуг, 
здійснення контрольно-наглядових 
функцій, ступеня виконання і 
досягнення цілей.
Виконати оціночну функцію для  
виявлення слабких м ісць у  системах 
управління, внутріш нього контролю, 
управління ризикам и та формування  
рекомендацій щ одо підвищення 
ефект ивност і цих систем і процесів.

конт ракт ів з питань стану 
збереж ення активів, управління  
держ авним майном, законност і та 
дост овірност і фінансової і 
бю дж ет ної звітності, правильності 
ведення бухгалт ерського обліку.
2 .Проведення внутріш ніх аудитів 
щ одо еф ект ивност і планування 
виконання бюдж етних програм та 
результ ат ів їх виконання.

2. Д іяльніст ь ст рукт урних підрозділів 
обласної держ авної адмініст рації

V V V 96 90 90

3. Д іяльніст ь уст анов облдерж адмініст рації 
щодо ступеня виконання і досягнення цілей 
програм, як і ф інансуються за рахунок  
кош т ів обласного бюдж ет у

V V V 138 138 138

Всього: 330 324 324

VI. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Інша діяльність з внутрішнього аудиту, яка здійснюватиметься у 2019 -  2021 роках:

Стратегічна ціль внутрішнього аудиту Завдання внутрішнього аудиту №
з/п Вид іншої діяльності і внутрішнього аудиту

Рік
виконання

Обсяг робочого часу,
людино-дні

20
19

 р
ік

20
20

 р
ік

20
21

 р
ік

20
19

 р
ік

20
20

рі
к

20
21

 р
ік

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10

М етою внутріш нього аудит у є  
вдосконалення діяльності 
структурних підрозділів обласної 
держ авної адмініст рації та районних 
держ авних адміністрацій

1. Впевнитися в тому, що 
відповідальні за діяльніст ь уст анови  
провели еф ект ивні дії, спрямовані на  
впровадж ення аудиторських 
рекомендацій.
2. П рофесійний розвит ок  
працівників сектору внутрішнього  
аудиту.

1. Здійснення м оніт орингу впровадж ення  
аудит орських рекомендацій

V V V 40 40 40

2. П озапланові аудити V V V 86 83 83
3. Участь працівників сект ору у  тренінгах з 

питань проведення внутріш нього аудиту 
та навчальних заходах

V V V 17 17 17

4. Інші заходи (розгляд обгрунтованих 
коментарів та гот ування висновку)

V V V 20 20 20

Всього: 163 160 160

Керівник апарату обласної 
держа в н ої а д м ін істрац ії 

Завідувач сектору внутрішнього аудиту 
обласної державної адміністрації
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Віталій СІКІРИНСЬКИИ

Василь БРАТІВНИК


