
ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН 
ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

на 2021 рік (із змінами)

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ

І. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ОПЕРАЦІЙНОГО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПОВ’ЯЗАНЕ 3:
1) проведенням позапланових аудитів;
2) залучення працівників відділу до участі в інших перевірках не пов’язаних з внутрішнім аудитом;
3) зменшення фактичної чисельності працівників Відділу та інше.

Обґрунтування щодо внесення змін до операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Державного агентства резерву України на 
2021 рік, затвердженого т.в.о. Голови Державного агентства резерву України від 29.12.2020, наведено у додатку до цього операційного плану.

II. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

№
з/п

0 6 уєкт внутрішнього 
аудиту/спрямування 
внутрішнього аудиту

Підстава для включення 
обуєкта внутрішнього 

аудиту
Орієнтовний обсяг дослідження

Назва структурного 
підрозділу/установи/ 

під-
приємства/організац 

їіу в якій 
проводиться 

внутрішній аудит

Періоду що 
охоплюється 
внутрішнім 

аудитом

Термін 
здійснення 
внутрішньо 
го аудиту

1 2 3 4 5 6 1



2

Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):

1.

Проведення внутрішніх 
аудитів щодо 
ефективності, 
результативності та 
якості виконання 
завдань, функцій та 
процесів.

Здійснення внутрішніх 
аудитів щодо 
ефективності, 
результативності та 
якості виконання 
завдань, функцій та 
процесів.

1. Оцінка ступеня виконання і 
досягнення цілей, визначених у 
стратегічних та річних планах.

2. Оцінка ефективності 
планування і виконання 
бюджетних програм та

результатів їх виконання, 
управління бюджетними 

коштами.
3. Оцінка ефективності 

управління державним майном 
та матеріальними цінностями.

4. Оцінка ефективності надання 
платних послуг.

Державна 
організація 

«Комбінат «Зірка»

01.01.2018- 
завершений 

звітний 
період 2021 

року

І квартал 
2021 року

2.

Проведення внутрішніх 
аудитів щодо 
ефективності, 
результативності та 
якості виконання 
завдань, функцій та 
процесів.

Здійснення внутрішніх 
аудитів щодо 
ефективності, 
результативності та 
якості виконання 
завдань, функцій та 
процесів.

1. Оцінка ступеня виконання і 
досягнення цілей, визначених у 
стратегічних та річних планах.

2. Оцінка ефективності 
планування і виконання 
бюджетних програм та

результатів їх виконання, 
управління бюджетними 

коштами.
3. Оцінка ефективності 

управління державним майном 
та матеріальними цінностями.

4. Оцінка ефективності надання 
платних послуг.

Державна
організація
«Комбінат
«Айстра»

01.01.2018- 
завершений 

звітний 
період 2021 

року

II квартал 
2021 року

3.

Проведення внутрішніх 
аудитів щодо 
ефективності, 
результативності та 
якості виконання

Здійснення внутрішніх 
аудитів щодо 
ефективності, 
результативності та 
якості виконання

1. Оцінка ступеня виконання і 
досягнення цілей, визначених у 
стратегічних та річних планах. 

2. Оцінка ефективності 
планування і виконання

Державна
організація
«Комбінат
«Рекорд»

01.01.2018- 
завершений 

звітний 
період 2021 

року

III квартал 
2021 року



з
завдань, функцій та 
процесів.

завдань, функцій та 
процесів.

бюджетних програм та 
результатів їх виконання, 
управління бюджетними 

коштами.
3. Оцінка ефективності 

управління державним майном 
та матеріальними цінностями. 

4. Оцінка ефективності надання 
_______ платних послуг._______

4.

Проведення внутрішніх 
аудитів щодо 
ефективності, 
результативності та 
якості виконання 
завдань, функцій та 
процесів.

Здійснення внутрішніх 
аудитів щодо 
ефективності, 
результативності та 
якості виконання 
завдань, функцій та 
процесів.

1. Оцінка ступеня виконання і 
досягнення цілей, визначених у 
стратегічних та річних планах.

2. Оцінка ефективності 
планування і виконання 
бюджетних програм та

результатів їх виконання, 
управління бюджетними 

коштами.
3. Оцінка ефективності 

управління державним майном 
та матеріальними цінностями.

4. Оцінка ефективності надання 
_______ платних послуг._______

Державна
організація
«Комбінат
«Троянда»

01.01.2018- 
завершений 

звітний 
період 2021 

року

IV квартал 
2021 року

Об’єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:

Об’єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:



III. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Підстава для включення заходу з іншої 
діяльності з внутрішнього аудиту

№
з/п Захід з іншої діяльності з внутрішнього аудиту Термін виконання

1 2 3 4

1 .Планування діяльності з внутрішнього аудиту

1.1 Складання стратегічного плану на 2022-2024 роки IV квартал 2021
1.2 Складання операційного плану на 2022 рік IV квартал 2021
1.3 Ведення (актуалізація) Бази даних об’єктів внутрішнього аудиту липень, грудень 

2021

2. Здійснення методологічної роботи 2.1 Розробка нових (актуалізація існуючих) внутрішніх нормативних актів 
щодо здійснення внутрішніх аудитів I-IV квартал 2021

3. Професійний розвиток працівників підрозділу 
внутрішнього аудиту

3.1 Участь працівників відділу внутрішнього аудиту' в навчальних заходах 
організованих Міністерством фінансів України з питань внутрішнього 
аудиту

I-IV квартал 2021

3.2 Складання плану економічних навчань. Проведення економічних навчань I-IV квартал 2021

3.3 Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду з планування 
внутрішнього аудиту, проведення внутрішнього аудиту ефективності, ІТ- 
аудиту, ризик-орієнтованого планування діяльності внутрішнього аудиту, 
проведення оцінки ризиків, управління ризиками, організації 
внутрішнього контролю (самоосвіта на робочому місці)

I-IV квартал 2021

4. Проведення оцінки якості внутрішнього 
аудиту

4.1. Складання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього 
аудиту IV квартал 2021

5. Здійснення моніторингу впровадження 
рекомендацій, наданих за результатами 
проведених внутрішніх аудитів

5.1 Опрацювання інформації про результати реалізації аудиторських 
рекомендацій, наданих за результатами внутрішніх аудитів I-IV квартал 2021

6. Звітування 6.1 Складання звіту про діяльність відділу внутрішнього аудиту І квартал 2021

7. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту 7.1 Формування аудиторських справ, підготовка аналітичних довідок, листів 
тощо I-IV квартал 2021



IV. ОБСЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ ТА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З ІНШОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

5

№
з/п

Посада працівника 
підрозділу 

внутрішнього аудиту

Загальна 
кількість 
робочих 

днів на рік

Кількість 
посад (за 
фактом)

Загальний 
плановий 

обсяг 
робочого 

часу, людино- 
дні

Визначений 
коефіцієнт участі 

у  здійсненні 
внутрішніх 
аудитів для 

відповідної посади

Плановий обсяг робочого часу на 
здійснення внутрішніх аудитів,

людино-дні

Плановий обсяг 
робочого часу на 
виконання заходів 
з іншої діяльності 

з внутрішнього 
аудиту у людино-дні

всього
у  тому числі на 

планові внутрішні 
аудити

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 . Начальник відділу 250 1 220 0,6 132 99

2222. Головний спеціаліст 250 2 440 0,9 396 297
Всього: X 3 660 X 528 396 222

Начальник 
Відділу внутрішнього аудиту
системи державного резерву ч |
Державного агентства резерву України \ І  Вікторія ЮРЧЕНКО

« ЗО » 11___________ 2021 року



Додаток до операційного плану діяльності з
внутрішнього аудиту на 2021 рік (із змінами)

ОБҐРУНТУВАННЯ
щодо внесення змін до операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Державного агентства резерву України на 2021 рік,

затвердженого т.в.о. Голови Державного агентства резерву України від 29.12.2020

І. До розділу II «Здійснення внутрішніх аудитів»
Пункт 

розділу І  
Операційного 

плану

Включено об'єкт внутрішнього 
аудиту

Виключено об'єкт 
внутрішнього аудиту

Зміни щодо об'єкта 
внутрішнього аудиту Обґрунтування змін

1 2 3 4 5

5

Діяльність підприємств 
державної форми власності 

щодо дотримання актів 
законодавства, планів, функцій.

3 операційного плану на 2021 рік 
виключено питання дослідження 
діяльності ДП «Куліндорівський 
КХП», у зв’язку з проведенням 

позапланового аудиту діяльності 
Відділу мобілізаційного резерву 

Управління державного 
матеріального резерву Державного 

агентства резерву України.

6

Діяльність підприємств 
державної форми власності 

щодо дотримання актів 
законодавства, планів, функцій.

3 операційного плану на 2021 рік 
виключено питання дослідження 

діяльності ДП «Комбінат «Салют», у 
зв’язку з:

- проведенням позапланових аудитів 
діяльності УкрНДІ «Ресурс» та ДП 

«Стрийський КХП №1»;
- залучення працівників Відділу до 

інших перевірок не пов’язаних з 
внутрішнім аудитом на ДО «Комбінат 
«Айстра», філії ДП «Хлібна база №76 

«Вознесенський КХП», ДП



7
«Стрийський КХП № 1», ДП 

«Златодар» та ДП «Чортківський 
КХП»;

- зменшення фактичної чисельності 
працівників Відділу.

7

Діяльність підприємств 
державної форми власності 

щодо дотримання актів 
законодавства, планів, функцій.

3 операційного плану на 2021 рік 
виключено питання дослідження 

діяльності ДП «Кіровоградський КХП 
№2», у зв’язку з:

- проведенням позапланових аудитів 
діяльності УкрНДІ «Ресурс» та ДП 

«Стрийський КХП№1»;
- залучення працівників Відділу до 

інших перевірок не пов’язаних з
внутрішнім аудитом на ДО «Комбінат 
«Айстра», філії ДП «Хлібна база №76 

«Вознесенський КХП», ДП 
«Стрийський КХП № 1», ДП 

«Златодар» та ДП «Чортківський 
КХП»;

- зменшення фактичної чисельності
працівників Відділу.

Об’єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:

1
Діяльність установ та 

організацій щодо управління 
бюджетними коштами.

3 операційного плану на 2021 рік 
виключено питання дослідження 

діяльності ДО «Комбінат «Планета», 
у зв’язку з обмеженням часу, так як 
на початку року було проведено два 

позапланових аудита



II. До розділу III «Здійснення іншої діяльності з внутрішнього аудиту»
Пункт 

розділу II 
Операційного 

плану

Включено заходи з іншої 
діяльності з внутрішнього 

аудиту

Виключено заходи з іншої 
діяльності з внутрішнього 

аудиту

Зміни у  заходах з іншої 
діяльності з внутрішнього 

аудиту
Обґрунтування змін

1 2 3 4 5

4

Формування звіту про 
виконання програми 

забезпечення та підвищення 
якості внутрішнього аудиту

Складання програми 
забезпечення та підвищення 
якості внутрішнього аудиту 
змінено в термінах у зв’язку 

з відсутністю деякий час 
керівника Відділу

Відповідно до вимог підпункту 4-1 
пункту 10 Порядку здійснення 

внутрішнього аудиту та утворення 
підрозділів внутрішнього аудиту, 

затверджено Постановою КМУ від 
28.09.2011 № 1001 оцінку якості 
проводить керівник підрозділу. 

Внутрішняя оцінка якості діяльності 
підрозділу внутрішнього аудиту за 

2020 рік не проводилась, у зв’язку з 
відсутністю на той час керівника 

Відділу

Начальник
Відділу внутрішнього аудиту 
системи державного резерву 
Державного агентства резерву України Вікторія ЮРЧЕНКО


