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ВОЛОДИМИРВОЛИНСЬКА РАЙОННА ВIЙСЬКОВА

АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Ж жовтня2022 року м.Володимир
Mn _{ц'/

Про затвердження у новiй редакцii
Положення про сектор внутрiшнъого аудиту

ВолодимирВ олинськоi раЙонноi державноi адмiнiстраuiТ

Вiдповiдно до статей 5, 6, з9 Закону Украiни <Про мiсцевi державнiадмiнiстрацii>, постанов Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд iB вересня 2011 рокуJф 1001 <ffеякi питання утворення структурних пiдроздiлiв внутрiшньогоаудиту та проведення такого аудиту в MiHicTepcr"ux, iнших центральнихорганах виконавчот влади, iх територiальних органах та бюджетних установах,якi належать до сфери управлiннr. MiHicr.p.ru, iнших uo*rpunun"* органiввиконавчоТ владиD (зi змiнами), вiд 26 ,Ър..r" 2о;12 року м 887 <Прозатвердження Типового положеннЯ прО структурний 
пiдъоздiл 

мiсцевоТдержавноi адмiнiстрачii> (зi змiнами), пiдпункту 5 пункту 1 cTaTTi26 Бюджетного кодексу УкраiЪи:

1, Затвердити у новiй редакцiт Положення про сектор внутрiшнъOго аудиту

i:";##РВ.ОЛИнсЬкоi 
раЙонноТ державноi адмiнiстр",,iт co*i  положення),

2, Ввая<ати таким, що втратило 
:уlнiстъ розпорядх(ення голови районноIдержавнот адмiнiстрацiт вiд 2 липня 2а21 року кпро затвердження Положенняпро сектор внутрiшнього аудиту Володийирlволинськоi'рuио""оi 

державнотадмiнiстрацiТ>.

з, Контроль за виконанням розпорядження покласти на завiдувача секторомвнутрiшнього аудиту райдержадмiнiйрацiт Тетяну Стасюк.
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ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження начЕUIьника

райдержадмiнiстрацiТ

Д8жовтня2О22року жп И
положЕннrI

про сектор внутрiшнього аудиту
В олодимирВ олинськоi районноТ державноi адмiнiстрацiТ

1. Сектор внутрiшнього аудиту ВолодимирВолинськоi районноi державноi
аДМiНiСТРаЦii (ДаЛi  СеКТор внутрiшнього аудиту) уr"Ър..rr." головою
райдержадмiнiстрацii, входить до складу Володимирволiнськот районноi
державноi адмiнiстрацii, як структурний пiдроздiл

2. СектоР внутрiшНьогО аудиту пiдпорядкований головi Володимир
ВолинськоI держадмiнiстрацiТ, а також пiдзвiтний i пiдконтрольний управлiннювнутрiшнього аудиту Волинськоi обласноТ адмiнiстрацii, Йнiстерству фiнансiвукраiни, iншим центр€tльним органам виконавчот 

"пuд" у частинi повноъажень,
визначених цим положенням.

З. Сектор внутрiшнього аудИту у своiй дiяльностi керуеться Конституцiею
украiъи, законами Украiни, постановами Верховнот Ради Украiъи, unrur"
президента Украiни та Кабiнету MiHicTpiB Украiни, Порядком утворенняструктурних пiдроздiлiв внутрiшнъого аудиту в MiHicTepcTBax, iнших
центральних органах виконавчоi влади, ix територiальних органах та бюджетних
установах, якi належать до сфери управлiння MiHicT.p.ru, iнших центр€Lльнихорганiв виконавчоТ влади, затвердженим постановою Кабiнету ЙiHicTpiB
УкраiнИ вiд 2 8 вереснЯ 20l l року J\ъ 1 00 1 (зi змiнами), Стандартами внутрiшнього
аудиту, затвердженими наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд + жовтня2011 року J\ъ1247 (зi змiнами)о Кодексом етики працiвникiв пiдроздiлу
1нутрiшНього аудИту, затвеРджениМ наказоМ MiHicTepcTBa фiнансiв YKpuTr" 

"iд29 вересня 2011 року Ns1217, наказами MiHicTepcTB, iнших ц.rrр*rних органiв
виконавчоi влади, розпорядженнями голови райдержадмiнiстрацii, а такоо, ц",положенням.

4, об'сктоМ внутрiшНьогО аудиту е дiяльнiсть ВолодимирВолинськоi
районноi адмiнiстрацiт, iT структурних пiдроздiлiв, а також пiдприемств, установта органiзацiй' якi н€tлежать до сфери управлiння райдерйадмiнiстрацii уповному обсязi або з окремих питань, та заходи, Що здiйснюються головою
РаЙДеРЖаДМiНiСТРаЦii Та КеРiвниками структурних пiдроздiлiв для забезпечення
ефективногО функцiоНуваннЯ системИ 

"rуrрirьогО контролЮ (дотримання
ПРИНЦИПiВ ЗаКОННОСТi Та ефективного використання бюджетних коштiв,
досягнення результатiв вiдповiдно до встановленот мети, виконання завдань,
планiв i дотримання вимог щодо дiяльностi ВолодимирВолинськоi районноТ
державноТ адмiнiстрацiI та ii структурних пiдроздiлiв тощо).
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5. основними завданнями сектору внутрiшнього аудиту е:

1) пiдготовка та надання головi Володимирволинськоi

райдержадмiнiстрацii об'сктивних i незалежних висновкiв тарекомендацiй щодо

функчiонування системи внутрiшнъого контролю та lt вдоскон€tлення;

удосконаJIення системи управлlЕня;
запобiгання фактам незаконного, неефективного використання

бюджетних коштiв;
4) запобiгання виникненню помилок чи iнших недолiкiв у дiяльностi

об' eKTiB внутрiшнього аудиту.

6. Сектор внутрiшнього аудиту вiдповiдно

функчii:
1) проводить в межах cBoik повноважень оцiнку ефективностi

функцiонування системи внутрiшнього контролю, ступеня виконання 1

доa".ra"ня цiлей, ефективностi планування i виконання бюджетних програм,

якостi надання адмiнiстративних послуг, якостi виконання контрольно

наглядових функчiй та завдань, стану збереження активiв та iнформацii, стану

управлiнrr" л.р*uвним майном, правильностi ведення бухгuLлтерського облiку,

доьrо"iрностi фiнансовоi i бюджетнот звiтностi, ризикiв негативного впливу на

виконання функчiй i завдань;

2) планус дiяльнiсть з проведення внутрlшнlх аудитlв шляхом

iдентибiКацiТ i ЬцiнюваНня ризиКiв та визначення факторiв вiдбору об'ектiв

внутрiшнiх аулитiв;
голови райдержадмiнiстрацii аналiз

iнших документiв, пов'язаних з

для забезпечення ix цiльового та

з) проводить за дорученням

взаемодiе з iншими структурними пiдроздiлами Володимир

районноТ державноi адмiнiстрацii, органами виконавчоТ влади та

мiсцевого самоврядування, пiдприемствами, ik об'еднаннями,

i органiзацiями з питань проведення внутрiшнього аудиту;

подu. головi райдержадмiнiстрацiТ аудиторськi звiти i рекомендацii

2)
3)

до покладених завдань виконуе

TaKi

проектiв розпоряджень, наказiв, та

використанням бюджетних коштiв,

ефективного використання;
4) плануе, органiзовуе та проводить за дорученням голови

райдержадмiнiстрацii внутрiшнi аудити, документуе ik резулътати, готуе

ъуд"rърс"кi звiти, висновки i рекомендацiт, а також проводить монiторинг

урахування наданих рекомендацiй;
5) веде облiк та накопичення звiтних даних за результатами внутрlшнlх

аулитiв шляхом заповнення за результатами аудиту iнформачiйноi довiдки та

накопичУвальноi табличнОТ формИ в розрiзi проведеНих внутРiшнiх аудитiв

згiдно шаблонiв та iнструкцiй, якi рекомендованi MiHicTepcTBoM фiнансiв

УкраТни;
6)

волинськоi
органами

установами
7)

для прийняття вiдповiдних управлiнських рiшенъ;
s) звiтус про р€зулътати дiяльностi в термiни та у порядку, Що визначенi

чинним законодавством;



9) аналiзуе результати проведених контрольних заходiв, узагальнюс i

поширюс позитивний досвiд;
fol розглядае за дорученням голови райдержадмiнiстрацii листи, скарги,

звернення, пропозицiт гром адян, пiдприемств, установ i органiзацiй з питанъ, що

наJIежать до компетенцii сектору внутрiшнього аудиту;

1 1) забезпечус ефективне i цiльове використання вiдповiдних

бюджетних коштiв у межах cBoix повноважень;

12) бере уrЪ.r" у пiдготовцi проектiв угод, договорiв, меморандумiв,

протоколiв зустрiчей делегацiй i робочих груп у межах своТх.повнО::Т::_::

iнiцiюе в межах cBoix повноважень ужиття заходiв реаryвання до

ро..rор"Дникiв та одержувачiВ бюджетних коштiв, якi вчинили бюджетнi

правопорушення, порушус питання про притягнення до вiдповiдальностi

пь.чдо""* осiб, винних у порушеннi встановпеного порядку використання

бюджетних коштiв;
15) здiйснюе збiр, узагалънення, аналiз та е вiдповiдальним за надання

керiвнику райдержадмiнlстрачiт iнформацii про об'екти майна, rцо перебувають

на балан.u* рuйонноi державноi адмiнiстрацii та if структурних пiдроздiлiв

таlабо .r.р.дuЪi до сферr,r управлiння очолюваних та пiдвiдомчих бюджетних

установ, а також об'скти маЙна, що фактично використовуються i не

перебувають на балансi вiдповiдних установ та за якими вiдсутнi

правовстановлюючi документи на власнiсть органiв мiсцевого самоврядування;

16) вноситъ пропозицiI rцодо проекту районного бюлжету;

17) готус самЪстiйно або разом з iншими структурними пiдроздiлами

iнфорЙiйнi тЬ аналiтичнi матерi€Lли для подання головi райдержадмiнiстрацii;' 
l Bl бере участъ у пiдготовцi звiтiв голови райдержадмiнiстрацiТ для ix

розгляду на oeciT ВолодимирВолинськоi районноТ ради;^ 19i забезпечус доступ до публiчноi iнформацii, розпорядником якот с

сектор внутрiшнього аудиту;
20) виконус iншi функцiТ вiдповiдно

внутрiшнього аудиту.

7. Сектор внутрiшнъого аудиту мае право:

1) здiйснюВати перевiркИ станУ додержання КонституuiТ УкраIни та

законiв Укратни, iнших akTiB законодавства органами мiсцевого самоврядування

та Тх посадовими особами, керiвниками пiдприсмств, установ i органiзацiй, Тх

фiлiалiв та вiддiлень, незаJIежно вiд фор, власностi i пiдпорядкування, за

напрямаМи, визначенимИ статтеЮ 16 Закону Украiни <Про мiсцевi державнi

адмiнiстрацiТ);
2) одержувати в установленому законодавством порядку вlд 1нших

структурних пiдроздiлiв мiсцевоi держадмiнiстрацii, органiв мiсцевого

самоврядування, пiдпрr.r.r", установ та органiзацiй незалежно вiд форми

власносТi та ix по.uдо""х осiб iнформаЦiю, документи i матерiали, необхiднi для

виконання покладених на нъого завдань;

13)

14)

до компетенцii сектору
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з) iнiцiювати залучення до виконання окремих робiт, участi у вивченнi

окремих питань спецiалiстiв, фахiвцiв iнших структурних пiдроздiлiв

рuiд.р*чдмiнiстрацiт, пiдприемств, установ та органiзацiй (за погодженням з iх

п.рi"rr*ами), rrрЪд.ru"r"пiu громадських об' еднань (за згодою);

4) вносити в установленомУ порядку пропозицiI щодо удосконалення

роботи райдержадмiнiстрацiт у системi внутрiшнього контролю та внутрiшнього

аудиту;
5) користуватись в установленому порядку iнформаuiйними базами

opru"i" виконавчот влади, системами зв'язку i комунiкацiй, мережами

спецiалъного зв'язку та iншими технiчними засобами;

6) orpr*y"ur" повний та безперешкодний доступ до документiв,

iнформачii та баз даних, що стосуються аудиторських завдань, враховуючи

iнформачiю з обмеженим доступом, Що надасться в установленому

законодавством порядку;
7) проводити у встановлених законодавством випадках анкетування та

опитування .rрачiвникiu ВолодимирВолинськоТ райдержадмiнiстрацiТ, iT

структурних пiдроздiлiв, iнших суб'ектiв; 
Iо необхiднi для8) визначати цiлi, обсяг, методи аудиту 1 ресурси, ц

виконання кожного аудиторського завдання;

9) проводити за рiшенням голови

райдержадмiнiстрацiТ позаплановi внутрiшнi аулити;

10) одержувати у встановленому порядку

посадових, матерiалъновiдповiдальних та iнших осiб з

пiд час здiйснення контроJIьних заходiв;

11) брати участь у нарадах, ceмiнapax, скликати в установленому

порядку наради та органiзовувати iншi заходи з питанъ, що належать до

компетенцiТ сектору внутрiшнъого аудиту;

l2) взасмодiяти iз засобами масовоi iнформацii з питань, що наJIежатъ до

ВолодимирВолинськоТ

писъмовi пояснення
питань, що виникаютъ

компетенцii сектору внутрiшнього аудиту.

8. Сектор внутрiшнього аудиту очолюе завiдувач, який призначаеться на

посаду i звiльняеться з посади керiвником апарату Володимирволинськоi

райдержадмiнiстрачiI згiдно iз законодавством про державну олужбу за

погодженням з органом виконавчоi влади вищого рiвня.

g. Завiдувач сектору внутрiшнъого аудиту пiдпорядковуеться i звiтуе

безпосередньо головi Володимирволинськот райдержадмiнiстраuii та несе

пaрaо"йьну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на сектор внутрiшнього

аудиту завдань.

10. Завiдувач сектору внутрiшнъого аудиту Володимирволинсъкот

райдержадмiнiстрацiТ: 
ITB. сектооом його дiяльностi,1) забезпечус керiвництво сектором та органlзацlю

сприяе створенню наJIежних умов праui у пiдроздiлi;



службового розпорядку, а також затверджених у встановленому чинним
законодавством порядку планiв дiяльностi з внутрiшнього аудиту;

4) розподiляс обов'язки мiж працiвниками сектору, надае iм доручення,
контролюе виконання ними посадових обов'язкiв;

5) плануе роботу сектору внутрiшнъого аудиту, вносить пропозицiТ

щодо формування планiв роботи ВолодимирВолинськоi райдержадмiнiстрацii;
6) вживае заходiв щодо удоскон€Lлення органiзацiТ та пiдвищення

ефективностi роботи сектору внутрiшнього аудиту;
7) звiтуе перед головою

покладених на сектор внутрiшнього

роботи;

2)

5

подае на затвердження головi мiсцевоI держадмiнiстрацii положення
про сектор внутрiшнього аудиту ВолодимирВолинськоi райдержадмiнiстрацii;

3) органiзовуе роботу сектору вiдповiдно до Регламенту роботи
ВолодимирВолинськоТ райдержадмiнiстрацii та Правил внутрiшнього

райдержадмiнiстрацii про виконання
аудиту завдань та затверджених планiв

складу колегii вiдповiдноi мiсцевоТ

9) вносить пропозицu щодо розгляду на засlданнях колегtt питань, що
нЕuIежать до компетенцii сектору внутрiшнього аудиту, та розробляе проекти

вимог нормативноправових aKTiB
piBHi внутрiшнього аудиту, пiдготовку

9) засiданнях

вiдповiдних рiшень;
10) може брати участь у засiданнях органiв мiсцевого самоврядування;
11) представляе iнтереси сектору внутрiшнього аудиту Володимир

Волинськоi райдержадмiнiстрацii у взаемовiдносинах з iншими структурними
пiдроздiлами райдержадмiнiстрацii, з мiнiстерствами, iншими центрztльними
органами виконавчоi влади, органами мiсцевого самоврядування,
пiдприемствами, установами та органiзацiями  за доруIенням голови

райдержадмiнi стр ацii;
|2) видае у межах cBoix повноважень нак€ви, органiзовуе контроль за iх

виконанням;
13) подае керiвнику апарату райдержалмiнiстрацii пропозицii щодо

призначення на посаду та звiльнення з посади у порядку, передбаченому
законодавством про державну службу, державних службовцiв сектору
внутрiшнього аудиту, присвоення iM рангiв державних службовцiв, ix
заохочення та притягнення до дисциплiнарноТ вiдповiдальностi; а також щодо
приЙняття на роботу та звiльнення з роботи у порядку, передбаченому
законоДаВством про працю, працiвникiв сектору внутрiшнього аудиту, якi не е
державними службовцями, ix заохочення та притягнення до дисциплiнарноТ
вiдповiдальностi;

14) забезпечуе вiдповiдно до
органiзацiю та гIроведення на належному
та своечасне подання голов1 раидержадмlнlстрац11 аудиторських звlтlв;

15) iнiцiюс за результатами проведених аудитiв у встановленому
порядку питання щодо матерiального таlабо дисциплiнарного впливу на
посадових осiб, винних у,порушеннi чинного законодавства;
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1б) забезпечуе шроведення монiторинry виконання та врахування

рекомендацiЙ за результатами проведення внутрiшнъого аудиту, здiЙснення

заходiв щодо усунення виявлених порушенъ i недолiкiв, установлених за

результатами оцiнки якостi внутрiшнъого аудиту;

17) здiЙснюе органiзацiйнi заходи щодо координацii дiяльностi сектору

внутрiшнъого аудиту при взасмодiт з органами мiсцевого самоврядування,

правоохоронними органами, iншими суб'ектами;

18) вносить у разi потреби пропозицii з питань удоскон8IJIення вза€мод1l

структурних пiдроздiлi" Вьлодимирволинськоi райдержадмiнiстрацii та

..*iopy ,riд час проведення заходiв внутрiшнього аудиту;

fql органiзовуе наJIежне ведення дiловодства в сектор1 внутрlшнього

аудитУ, контролЬ вхiдноi та вихiдноi документацiТ, забезпечуе схороннiстъ

документацiт та майна сектору внутрiшнъого аудиту;

20) пiдписуе вiд iMeHi сектору внутрiшнъого аудиту документи, що

подаютъся на ро..п"д головi райдержадмiнiстрацii та його заступникам i

надсилаЮться iншим установам та органiзацiям;

2|) здiйснюе iншi повноваження, визначенi законом.

11. Накази та iнша документацiя за пiдписом завiдувача сектору

внутрiшнього аудиту Володимирволинськот райдержадмiнiстрацii, що

.yn.p.uurb КонстиrучiТ та законам Украiни, актам Президента УкраТни, Кабiнету

Йiнiстрiв Украiни, MiHicTepcTB, iнших центраJIьних органiв виконавчоi влади,

,o*yri бути c*acoBa'i .ono"o'o райдержадмiнiстрацii, вiдповiдним

MiHicTepcTBoM, iншим центраJIьним органом виконавчоi влади, або керiвником

упрu"пiпня внутрiшнього аудиту ВолинсъкоТ облдержадмiнiстрачii .

12. Сектор внутрiшнього аудиту утримуетъся за рахунок коштiв державного

бюджету, .ud..rrbuy.rr." вiдповiдними примiщеннями, засобами зв'язку,

комп'ютерною технiкою, нормативноправовими актами i довiдковими

матерiалами, iншими посiбниками та лiтературою з питань внутрiшнъого

фiнансового контролю, а також доступом до iнформацiйних баз, обладнання та

матерiалiв.

1з, Граничну чисельнiсть, фо"д оплати прачi працiвникiв сектору

внутрiшнього аудитУ та видатки на утримання сектору визначас гоJIова

райдержадмiнiстрацiТ у межах вiдповiдних бюджетних призначень i

.ur".рл*енот для райдержадмiнiстрацiт граничноi чисельностi працiвникiв.

|4. Штатний розпис та кошторис структурних пiдроздiлiв затверджу€

голова мiсцевот держадмiнiстрачii за пропозицiями керiвникiв структурних

пiдроздiлiв вiдповiдно до Порядку складання, розгляду, затвердження та

основних вимог до виконання кошторисiв бюджетних установ, затверджених

постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд 28 лютого 2002 p.Ns 228 (офiцiйний

вiсник УкраТни, 2002 р., Nч 9, ст. 4|4),

'fuurr"у'/ц ,lt ,to юаа 
/)


