
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
       

04.10.2021 № 228 

  

Про затвердження Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на  

2021 – 2023 роки виконавчого комітету міської ради 

 

 

Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів 

внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 28.09.2011 № 1001 (із змінами), Стандартів внутрішнього аудиту, 

затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року        

№ 1247 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 серпня 2019 

року № 344), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 

року за № 1219/19957, рішень виконавчого комітету Пирятинської міської ради: 

від 13.05.2021 № 278 „Про затвердження Порядку планування та проведення 

внутрішнього контролю та аудиту в структурних підрозділах, виконавчому 

комітеті, а також  на підприємствах, установах та організаціях комунальної 

форми власності Пирятинської міської територіальної громади“; від 13.05.2021  

№ 279 „Про затвердження Порядку організації та проведення ризик – 

орієнтованого планування діяльності з внутрішнього аудиту в структурних 

підрозділах, виконавчому комітеті, а також  на підприємствах, установах та 

організаціях комунальної форми власності Пирятинської міської територіальної 

громади“, з метою сприяння забезпечення ефективної роботи виконавчих 

органів Пирятинської міської ради, її структурних підрозділів, підприємств, 

установ та організацій комунальної форми власності Пирятинської міської 

територіальної громади шляхом планування та проведення виконання цілей та 

завдань з внутрішнього аудиту на довгострокову перспективу, що мають 

врахувати стратегію (пріоритети) та цілі діяльності міської ради: 

1. Затвердити Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на       

2021 – 2023 роки виконавчого комітету міської ради, що додається. 



 
 

          2.  Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 

на головного спеціаліста з внутрішнього контролю виконкому міської ради 

Ярмоленка Ю.В.  

 3.  Начальнику відділу персоналу, організаційної роботи та інформаційної 

політики виконкому міської ради Мілюті О.А. спільно з головним спеціалістом 

з внутрішнього контролю виконкому міської ради Ярмоленко Ю.В. забезпечити 

оприлюднення Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на             

2021 – 2023 роки виконавчого комітету міської ради на офіційному вебсайті 

Пирятинської міської ради. 

          4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В. 

 

 

Міський голова                                                     Андрій СІМОНОВ 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               ЗАТВЕРДЖЕНО 

              

          Розпорядження  

                                                                                                                                                міського голови                                                                                                                                

                         04.10.2021 № 228  
 

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН  

ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ  

на 2021 – 2023 роки 

виконавчого комітету Пирятинської міської ради 
 

І. МЕТА (МІСІЯ) ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

Мета (місія) внутрішнього аудиту – сприяти виконавчому органу Пирятинської міської ради у досягненні 

визначених цілей шляхом здійснення внутрішніх аудитів (із застосуванням систематичного, послідовного та ризик –

орієнтованого підходу до оцінки об’єкта внутрішнього аудиту) та надання Пирятинському міському голові та іншим 

зацікавленим сторонам незалежних і об’єктивних висновків та рекомендацій за результатами проведених внутрішніх 

аудитів, моніторингів, аналізів та інших контрольних заходів ефективності діяльності та дотримання законодавства 

структурними підрозділами Пирятинської міської ради та її виконавчих органів, підприємствами, установами та 

організаціями комунальної форми власності Пирятинської міської територіальної громади (в наслідок використання 

майна, коштів та іншої комунальної власності) (далі – підконтрольні суб’єкти), спрямованих на забезпечення 

ефективного і результативного управління об’єктами комунальної власності Пирятинської міської територіальної 

громади, згідно із законодавством України, які допомагають у:  

підвищенні ефективності та результативності системи внутрішнього контролю, у тому числі процесів управління 

ризиками, удосконаленні системи управління; 

поліпшенні політик і процедур, які забезпечують запобігання фактам незаконного, неефективного та 

нерезультативного використання фінансових та матеріальних ресурсів, виникненню помилок чи інших недоліків у 

діяльності структурних підрозділів Пирятинської міської ради та її виконавчих органів, підприємств, установах та 

організаціях комунальної форми власності Пирятинської міської територіальної громади;  



 
 

посиленні підзвітності та підвищенні ефективності діяльності структурних підрозділів Пирятинської міської ради та 

її виконавчих органів, підприємств, установах та організаціях комунальної форми власності Пирятинської міської 

територіальної громади;  

розвитку доброчесності через поступовий розвиток культури етичної поведінки, заснованої на дотриманні етичних 

цінностей. 

 

ІІ. ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

Планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає:  

1) формування стратегічних цілей та завдань внутрішнього аудиту з врахуванням стратегії (пріоритетів) та цілей 

діяльності виконавчого органу Пирятинської міської ради; 

2) з’ясування та врахування думки Пирятинського міського голови щодо ризикових сфер діяльності виконавчого 

органу Пирятинської міської ради з метою правильності формулювання аудиторської думки про ризики у діяльності 

структурних підрозділів Пирятинської міської ради та її виконавчих органів, підприємств, установах та організаціях 

комунальної форми власності Пирятинської міської територіальної громади; 

3) визначення об’єктів внутрішнього аудиту, які будуть досліджуватися впродовж трьох років, за результатами 

проведення (актуалізації) оцінки ризиків та аналізу пропозицій відповідальних за діяльність осіб (після консультацій з 

відповідальними за діяльність особами щодо проблемних питань та ризиків, які впливають на досягнення цілей 

діяльності структурних підрозділів Пирятинської міської ради та її виконавчих органів, підприємств, установ та 

організацій комунальної форми власності Пирятинської міської територіальної громади), а також з урахуванням 

результатів внутрішніх аудитів, проведених за останні три роки; 

4) резервування робочого часу не більше 25%, призначеного на проведення внутрішніх аудитів, для здійснення 

позапланових внутрішніх аудитів за розпорядженням Пирятинського міського голови; 

5) забезпечення виконавчим органом Пирятинської міської ради перегляду та внесення змін до стратегічного плану 

діяльності з внутрішнього аудиту у разі зміни стратегії (пріоритетів) та цілей у діяльності структурних підрозділів 

Пирятинської міської ради та її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності 

Пирятинської міської територіальної громади за результатами щорічного проведення (актуалізації) оцінки ризиків та з 

інших обґрунтованих підстав.  

 



 
 

ІІI. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

3.1. Стратегічні цілі внутрішнього аудиту на 2021 – 2023 роки визначено з урахуванням стратегії (пріоритетів) та 

цілей діяльності  виконавчого органу Пирятинської міської ради:  

Стратегічні цілі (пріоритети) 

діяльності державного органу 

Основні документи, які визначають 

стратегію (пріоритети) та цілі 

діяльності державного органу 

Стратегічна ціль внутрішнього 

аудиту 

1 2 3 

Покращення ефективності управління 

майном і коштами громади та 

забезпечення прозорого і 

відповідального фінансового, у тому 

числі бюджетного, управління на рівні 

муніципальних утворень, здійснення 

постійного аналізу витрачання 

бюджетних коштів і упередження 

випадків їх нераціонального 

витрачання та неефективного 

управління майном громад, 

правильності ведення бухгалтерського 

обліку та достовірності фінансової й 

бюджетної звітності, ефективності 

планування й результатів виконання 

міських програм тощо. 

Конституція України, Бюджетний 

кодекс України, Закон України „Про 

місцеве самоврядування в Україні“, 

Закон України „Про запобігання кору-

пції“, Постанова Кабінету Міністрів 

України від 28.09.2011 № 1001 „Деякі 

питання здійснення внутрішнього 

аудиту та утворення підрозділів внут-

рішнього аудиту“ (із змінами), накази 

Міністерства фінансів України від 

29.09.2011 № 1217 „Про затвердження 

Кодексу етики працівників підрозділу 

внутрішнього аудиту“, від 04.10.2011 

№ 1247 „Про затвердження Стандартів 

внутрішнього аудиту“та від 14.09.2012 

№ 995 „Про затвердження Методич-

них рекомендацій з організації внутрі-

шнього контролю розпорядниками 

бюджетних коштів у своїх закладах та 

у підвідомчих бюджетних установах“.     

Зміна пріоритетів при проведенні 

внутрішніх аудитів (від орієнтації на 

виявлення фінансових порушень до 

здійснення оцінки ефективності 

системи внутрішнього контролю, 

результативності та якості виконання 

завдань, функцій, бюджетних 

програм, контрольно – наглядових 

функцій тощо). Надання аудиторських 

рекомендацій, спрямованих на 

покращення діяльності структурних 

підрозділів Пирятинської міської 

ради, виконавчого органу 

Пирятинської міської ради, 

підприємств, установ та організацій 

комунальної форми власності 

Пирятинської міської територіальної 

громади, їх внутрішнього контролю та 

досягнення визначених цілей. 



 
 

3.2. Завдання внутрішнього аудиту та ключові показники результативності, ефективності та якості внутрішнього 

аудиту на 2021 – 2023 роки, спрямовані на досягнення стратегічних цілей внутрішнього аудиту: 

Стратегічна ціль 

внутрішнього аудиту 

Завдання внутрішнього 

аудиту 

Ключові показники результативності, ефективності та 

якості внутрішнього аудиту 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

1 2 3 4 5 

Зміна пріоритетів при 

проведенні внутрішніх 

аудитів (від орієнтації на 

виявлення фінансових 

порушень до здійснення 

оцінки ефективності 

системи внутрішнього 

контролю, 

результативності та якості 

виконання завдань, 

функцій, бюджетних 

програм, контрольно-

наглядових функцій 

тощо). Надання 

аудиторських 

рекомендацій, 

спрямованих на 

покращення діяльності 

структурних підрозділів 

Пирятинської міської ради 

та її виконавчих органів, 

1. Проведення внутрішніх 

аудитів щодо ефективності, 

результативності та якості 

виконання завдань, 

функцій, а також 

проведення фінансових 

аудитів щодо правильності 

ведення бухгалтерського 

обліку, достовірності 

фінансової, статистичної та 

інших видів звітності. 

 

1. Частка аудитів 

ефективності, 

фінансових аудитів 

становить 70 % у 

загальній кількості 

запланованих 

внутрішніх аудитів.  

1.Частка аудитів 

ефективності, 

фінансових 

аудитів становить 

80 % у загальній 

кількості 

запланованих 

внутрішніх 

аудитів.  

1.Частка аудитів 

ефективності, 

фінансових аудитів 

становить 90 % у 

загальній кількості 

запланованих 

внутрішніх 

аудитів.  

2.Проведення внутрішніх 

аудитів відповідності щодо 

закупівель, управління 

бюджетними коштами та 

об’єктами комунальної 

власності, здійснення 

капітальних видатків, 

ремонтних робіт тощо.  

 

2. Частка аудитів 

відповідності 

становить 75 % у 

загальній кількості 

запланованих 

внутрішніх аудитів. 

2. Частка аудитів 

відповідності 

становить 90 % у 

загальній кількості 

запланованих 

внутрішніх 

аудитів. 

2. Частка аудитів 

відповідності 

становить 90 % у 

загальній кількості 

запланованих 

внутрішніх 

аудитів. 



 
 

підприємств, установ та 

організацій комунальної 

форми власності 

Пирятинської міської 

територіальної громади, їх 

внутрішнього контролю та 

досягнення визначених 

цілей. 

3.Формування незалежних 

об’єктивних висновків за 

результатами внутрішніх 

аудитів та надання 

рекомендацій.  

 

3. Частка 

аудиторських 

рекомендацій, 

прийнятих 

керівником,    

становить не менше       

50 % від загальної 

кількості наданих 

рекомендацій. 

3. Частка 

аудиторських 

рекомендацій, 

прийнятих 

керівником,    

становить не 

менше 70 % від 

загальної кількості 

наданих 

рекомендацій. 

3. Частка 

аудиторських 

рекомендацій, 

прийнятих 

керівником,    

становить не 

менше 80 % від 

загальної кількості 

наданих 

рекомендацій. 

4.Здійснення моніторингу 

впровадження 

аудиторських 

рекомендацій, аналіз їх 

результативності.   

4. Частка виконаних 

рекомендацій 

становить не менше 

50 % . 

4. Частка 

виконаних 

рекомендацій 

становить не 

менше 60 % . 

4. Частка 

виконаних 

рекомендацій 

становить не 

менше 75 % . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ІV. ПРІОРИТЕТНІ ОБ’ЄКТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

За результатами ризик – орієнтованого відбору визначено пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту на 2021 – 2023 

роки: 

№ 

з/п 

Об’єкт внутрішнього 

аудиту 

С
т

уп
ін

ь
 п

р
іо

р
и
т

ет
у 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Функціонування системи 

внутрішнього контролю 

та її удосконалення 

 

 

2 3 6 2  V V V  V V V    

2 Ефективність 

планування і виконання 

місцевих програм 

 

 

1 9 6 2 V V  V    V V  



 
 

3 Закупівлі за бюджетні 

кошти 

 

 

1 9 6 2 V   V   V V V  

4 Капітальне будівництво, 

ремонтні роботи, роботи 

по утриманню об’єктів 

інфраструктури, 

придбання основних 

засобів 

 

 

1 12 6 3 V V  V   V V V  

5 Управління бюджетними 

коштами та об’єктами 

комунальної власності 

 

 

1 9 6 4 V  V V   V V V  

6 Законність та 

достовірність фінансової 

та бюджетної звітності, 

правильності ведення 

бухгалтерського обліку 

 

 

1 6 6 3 V  V V   V V V  

 

 

 

 



 
 

V. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ 

Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту щодо яких здійснюватимуться внутрішні аудити у 2021 – 2023 роках: 

Стратегічна ціль 

внутрішнього аудиту 

Завдання внутрішнього 

аудиту 

№ 

з/п 

Об’єкт внутрішнього 

аудиту 

Рік дослідження 

2
0
2
1

 р
ік

 

2
0
2
2
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ік

 

2
0
2
3
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ік

 

1 2 3 4 5 6 7 

Зміна пріоритетів при 

проведенні внутрішніх 

аудитів (від орієнтації на 

виявлення фінансових 

порушень до здійснення 

оцінки ефективності системи 

внутрішнього контролю, 

результативності та якості 

виконання завдань, функцій, 

бюджетних програм, 

контрольно-наглядових 

функцій тощо). Надання 

аудиторських рекомендацій, 

спрямованих на покращення 

діяльності структурних 

підрозділів Пирятинської 

Проведення внутрішніх 

аудитів щодо ефективності, 

результативності та якості 

виконання завдань, функцій, а 

також проведення фінансових 

аудитів щодо правильності 

ведення бухгалтерського 

обліку, достовірності 

фінансової, статистичної та 

інших видів звітності. 

Проведення внутрішніх 

аудитів відповідності щодо 

закупівель, управління 

бюджетними коштами та 

об’єктами комунальної 

власності, здійснення 

1 Функціонування системи 

внутрішнього контролю та її 

удосконалення 

 

V V V 

2 Ефективність планування і 

виконання місцевих програм 

 

V V V 

3 Закупівлі за бюджетні 

кошти 

 

V V V 

4 Капітальне будівництво, 

ремонтні роботи, роботи по 

утриманню об’єктів 

інфраструктури, придбання 

основних засобів 

 

V V V 



 
 

міської ради та її виконавчих 

органів, підприємств, установ 

та організацій комунальної 

форми власності 

Пирятинської міської 

територіальної громади, їх 

внутрішнього контролю та 

досягнення визначених цілей. 

капітальних видатків, 

ремонтних робіт тощо. 

Формування незалежних 

об’єктивних висновків за 

результатами внутрішніх 

аудитів та надання 

рекомендацій.  

Здійснення моніторингу 

впровадження аудиторських 

рекомендацій, аналіз їх 

результативності.   

 

 

 

 

 

 

5 Управління бюджетними  

коштами та об’єктами  

комунальної власності 

 

V V V 

6 Законність та достовірність 

фінансової та бюджетної 

звітності, правильності 

ведення бухгалтерського 

обліку 

V V V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VІ. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

Інформація щодо іншої діяльності з внутрішнього аудиту, яка здійснюватиметься у 2021 – 2023 роках:  

 

Стратегічна ціль 

внутрішнього аудиту 

Завдання 

внутрішнього аудиту 

№ 

з/п 

Захід з іншої діяльності з внутрішнього 

аудиту 

Рік 

виконання 

2
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ік

 

1 2 3 4 5 6 7 

Створення підґрунтя 

для проведення 

внутрішніх аудитів 

щодо оцінки 

надійності, 

ефективності, 

результативності та 

якості виконання 

завдань, функцій, 

бюджетних програм, 

контрольно –

наглядових функцій 

тощо, а також надання 

аудиторських 

рекомендацій, 

спрямованих на 

1.Планування 

діяльності з 

внутрішнього аудиту 

1.1 Формування простору об’єктів внутрішнього 

аудиту, його актуалізація 

 

V V V 

1.2 Проведення щорічної оцінки ризиків 

 

V V V 

1.3 Складання стратегічного плану діяльності з 

внутрішнього аудиту та внесення змін до 

нього 

 

V V V 

1.4 Складання операційного плану діяльності з 

внутрішнього аудиту на підставі ризик –

орієнтованого відбору з урахуванням завдань 

стратегічного плану та внесення змін до 

нього 

V V V 



 
 

покращення 

діяльності 

структурних 

підрозділів 

Пирятинської міської 

ради та її виконавчих 

органів, підприємств, 

установ та організацій 

комунальної форми 

власності 

Пирятинської міської 

територіальної 

громади, їх 

внутрішнього 

контролю та 

досягнення 

визначених цілей.  

2. Здійснення 

методологічної роботи 

2.1 Розробка нових/актуалізація існуючих 

внутрішніх організаційно – розпорядчих 

документів з питань внутрішнього аудиту  

 

V V V 

3. Здійснення 

моніторингу 

впровадження 

рекомендацій, наданих 

за результатами 

проведення 

внутрішнього аудиту 

3.1 Вжиття заходів щодо отримання від суб’єктів 

внутрішнього аудиту інформації про 

результати реалізації аудиторських 

рекомендацій  

 

V V V 

3.2 Опрацювання інформації про результати 

реалізації аудиторських рекомендацій, 

наданих за результатами внутрішнього 

аудиту, отриманих від суб’єктів 

внутрішнього аудиту 

 

V V V 

4. Проведення 

внутрішньої оцінки 

якості внутрішнього 

аудиту 

4.1 Здійснення моніторингу якості реалізації 

функції внутрішнього аудиту в ході 

організації та проведення внутрішніх аудитів 

 

V V V 

4.2 Здійснення моніторингу стану вжиття 

заходів, рекомендованих за результатами 

проведення внутрішньої оцінки якості 

внутрішнього аудиту 

 

V V V 

5. Звітування про 

результати проведення 

внутрішнього аудиту 

5.1 Складання Звіту про результати щорічної 

внутрішньої оцінки якості внутрішнього 

аудиту 

V V V 



 
 

6. Професійний 

розвиток головного 

спеціаліста з 

внутрішнього 

контролю 

6.1 Проведення внутрішніх навчань, участь у 

навчальних заходах, семінарах, 

організованих іншими державними органами 

та органами місцевого самоврядування, 

самостійне вивчення вітчизняного та 

міжнародного досвіду з питань внутрішнього 

контролю та аудиту (законодавства, 

методичних посібників тощо) 

 

V V V 

7. Реалізація 

матеріалів внутрішніх 

аудитів 

7.1 Доведення до відповідальних за діяльність 

осіб результатів внутрішнього контролю та 

аудиту 

 

V V V 

7.2 Формування справ внутрішнього контролю 

та аудиту 

 

V V V 

 

 

Головний спеціаліст з внутрішнього контролю               _________                                                      Юрій ЯРМОЛЕНКО 

(посада керівника підрозділу                                              (підпис)                                                       Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ 

внутрішнього аудиту) 

______________ 

(дата складання  

Стратегічного плану) 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності 

виконкому міської ради                                                                                        Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО       


