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]1ро затверд2*(ення ||олоэкення про сектор
внутр!пшнього аудиту 9угу[всько| районно|
дер?|(а вно| адм!н !стра ц!| )(а р к1всько1 обла ст!

Б|дпов1дно до постанови 1{аб|нету &1|н1стр|в 9кра!ни в|д 28 вересня
20|| року ]ф 1001 <!еяк| питання зд|йснення внутр|[пнього аудиту та утворення
п|дрозд|л1в внутр|тпнього аудиту>> (1з зм1нами), ?ипового поло)кення про
структурний п|дрозд|л м|сцево| дерх{авно| адм|н1страц||, затвердженого
постановото 1{аб|нету Р11н1стр|в !кра|ни втд 26 вересня 2012 року ]\ъ 887,

€тандарт|в внутр|1пнього аудиту' затверд)кених наказом й|н|стерства ф!нанс|в
!кра|ни в|д 04 х{овтня 20|| року !\Ф |247 (1з зм|нами), заресстрованим у
й|н|стерств| тостиц|| 9кра|ни 20 х{овтня 2011року за .]ф |219||9957' Регламенту
9угу|всько| районно| державно| адм|н|страц|| )(арк|всько| област|,
затвердя{еного розпорядженням голови районно| дер)кавно| адм|н|страц1| в|д

04 березня 2021 року }[р 33, розпоряд)кення голови районно| державно|
адм!н|страц|| в|д 16 с1чня 202| року }1ъ 07 *|{ро затверд)кення структури та
гранично] чисельност1 прац|вник|в структурних п|дрозд|л|в 9угувсько|
районно| дер)кавно| адм|н|страц1| {арк|всько| област1> (|з зм|нами), керу}очись
статтями 5, 6' пунктом 4-1 частини пертшо| статт|39 3акону }кра!ни <[{ро

м1сцев1 дер){(авн1 адм1н1страц11)) :

затвердити |[олох<ення про сектор внутр|тпнього аудиц 9угу?всько1

районно| дер)кавно| адм|н|страц|| {арк|воько| област| (доц ься).

|олова районно[ дер>кавно|
адм!н!страц1[ 1гор волков



3АтввРджвно
Розпоряд)кення голови
районно| дер)кавно| адм1н!страц||

ф гза

поло}1{вння
про сектор внутр!шлнього аудиту 9угу[всько[ районно[ дерэ*савно[

адм!н!страц|| [арк1всько| област!

|. зАгАльн| полох{шння

1. €ектор внутр|тшнього аудиту 9угу|всько| районно| державно|
адм|н|страц1| [арк|всько| област| (дал1 €ектор) утвор}осться голово}о
9угувсько| районно] дер)кавно] адм|н|страц||, е самост|йним структурним
п|дрозд|лом районно| дер)кавно| адм|н1страц1|, який забезпеиуе виконання
покладених на €ектор завдань.

2. €ектор п|дпорядковуеться голов! !угу?всько| районно| лержавно|
адм1н1страц1| [арк1всько| област1 й зд!йснтос сво| повнова)|(ення та функш!| г:!д
його безпосередн1м кер!вництвом' а в частин! проход)кення дер}кавно| слух<би -
кер|внику апарату 9угу|всько| районно? держ авно] адм | н | страц ! |.

€ектор забезпечуеться орган!зац1йното та функгт!онально[о незалежн|отто,
не допускаеться непр6вом|рне втручання трет1х ос!б у провадження д!яльност! з
внутр|тшнього аудиту, п|дготовлення висновк|в' зв|т1в та дов1док за
результатами тако| д1яльност|.

3. 9 сво]й д|яльност1 €ектор керусться 1{онституш|ето 9кра|ни та законами
9кра!ни, актами |{резидента !кра|ни, (аб|нету Р1|н1стр|в !кра!ни, Бгодэкетним
кодексом !кра|ни, |{орядком зд|йснення внутр!тшнього аудиту та утворення
п!дрозд1л|в внутр1тшнього аудиту, затверд)кеного постаново}о (аб1нету
Р1|н|стр|в }кра|ни в1д 28 вересня 2011 року ]\ъ 1001 (1з зм!нами) (дал| _
|{орядок ]ф 1001), наказом й|н!стерства ф1нанс1в !кра|ни в|д 04 жовтня
20|| року ]\9 1247 <[{ро затвердження €тандарт1в внутр!гшнього аудиту>>,
заресстрованим в й!н1стерств! гостиц|| !кра?ни 20 жовтня 20 ] ! року
.]ю |2|9119957 (1з зм1нами) (дал| _ €тандарти),, (одексом етики праш|вник!в
п1дрозд|лу внутр!тпнього аудиту' затвердженим наказом й!н!стерства ф!нанс!в
9кра|ни в1д 29 вересня 2011 року )& |2|7 та зарееотрованим у й|н!стерств!
тостиц|| 9кра|ни 17 жовтня 2071 року )\! |\95|199зз (1з зм1нами) (дал] _
1{одекс етики), розпоряд)кеннями гол|в обласно| та районно| дер)кавних
адм1н|страцтй, нак€}зами кер|вника аларату районно| дер)кавно| адм1н!страц||,
цим |{оложенням та 1нтшими нормативно-правовими актами.

4. Фб'ектом внутр|тпнього аудиту е д|яльн!оть районно| дер>кавно|
адм|н|страц|а, !1 ощуктурних п|дрозд|л1в, у ме}ках компетенц|т _ п|дприсмств,
установ та орган|зац|й, що на-тте)кать ло сфери !х управл1ння, та заходи що
зд|йснтототься |х кер|вникамц для забезпечення ефективного функц!онування
системи внутр1тпнього контролто (лал| _ об'екти внутр!гшнього аулиту).
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5. |{оло>кення про €ектор 3атверджусться в установленому порядку

розпоряд)кенням голови районно! державно] адм1н1страц1|.

6. ,{|яльн|оть €ектору зд|йон}оеться на основ| отратег|чних ! операц1йних

план|в д|яльност| внутр|1цнього аудиту.
7. |{рац|вники €ектору признача}оться на посади та зв1льняються з посад

кер|вником апарату районно| дер)кавно| адм|н|страц1| в установленому
законодавством порядку.

|1. основн1 зАвдАння, Функцп| тд пРАвА свктоРу

8. Фсновними завданнями д|яльност1 €ектору с надання голов! районно|
державно] адм|н|страц|| об'ективних та незалежних висновк|в 1 рекомендац1й
щодо:

1) функц|онування системи внутр1тпнього контрол}о та !1 улосконалення;
2) улоскон€ш1ення системи управл1ння;
3) запоб|гання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного

використання бтод>кетних котпт|в та |нгших актив|в;
4) запоб|гання виникненн1о помилок чи 1нц:их недол!к|в у д|яльност|

об' ект|в внутр1тшнього аудиту.
9. €ектор в1дпов1дно до покладених на нього 3авдань:

1) проводить оц|нку:
ефективност| функц|онування системи внутр1гшнього контрол1о у

структурних п1дрозд|лах районно! державно| адм!н!страц1|;
ступеня виконання | досягнення ц1лей, ви3начених у стратег!чних та р!иних

планах д|яльност|, розпоряд)|(енн ях та дорученнях голови районно| державно|
адм|н| страц||, нормативно - пр авових та лока-ттьних актах ;

ефективност1 планування | виконання бтодясетних прощам та результат1в
]х виконання' управл|ння бтод>кетними ко1птами;

якост| надання адм|н1стративних послуг та виконання конщольно-
наглядових функц|й' завдань' визначених актами законодавства;

стану використання | зберех<ення актив|в;
над1йност|, ефективност| та результативност1 |нформац|йних систем

| технолог|й;

управл|ння державним майном;
правильност1 ведення бухгалтерського обл]ку та достов|ргтост| ф!нансово|

та бтодхсетно] зв|тност1 ;

ризик|в' як| негативно вплива[оть на виконання функц|й | завдань об'скт1в
внутр|тпнього аудиту;

2) плануе, орган|зовус та проводить внутр|тпнт ауАити, документус ]х

результати' готус аудиторськ1 зв|ти, висновки та рекомендац||, також зд|йснтое
мон1торинг результат|в впровадження аудиторських рекомендац|й;

3) взаёмод|е з |нтпими отруктурними п|дрозд1лами районно] дер>кавно|
адм1н1отрац||, |нтшими дер)кавними органами, п|дприсмствами' установами та
орган|зац|ями з питань проведення внутр11шнього аудиту;
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4) подае голов1 районно| дер)кавно| адм]н!страц!| ауАиторсьл<| зв1ти 1

рекомендац|| для прийняття ним в!дпов|дних управл|нських р!шлень;
5) зв|туе перед голово}о районно| державно] адм|н|страц1[ про результати

д1яльност| €ектору в|дпов|дно до вимог |[орядку ]ф1001 та €тандарт|в;
6) забезпечуе формування та ведення бази даних' яка м|стить дан1 щодо

об'ект|в внутр!тшнього аудиту, забезпечуе повноту, доотов1рн]сть та свосчасне ![

оновлення;
7) готуе оамост|йно а6о разом з |нтпими структурними п!дрозд!лами

районно| дер)кавно| адм|н|страц|| 1нформац!йн1 та анал!тичн! матер1али для
подання голов| районно| державно! адм1н1страш!|;

в) виконус |нтш! функц!| в!дпов!дно до його компетенц!].
10. €ектор для зд|йснення повноважень та виконання завдань, що

визначен] законом та цим |{оложенням' мас право:
1) проводити планов| внутр|шлн| аудити в1дпов1дно до €тандарт1в,

затвердх{ених Р1|н|стерством ф|нанс1в }кра|ни та внутр|тшн1х документ!в з

питань зд|йснення внутр1тпн1х ауАит|в €ектору;
2) збирати ауАиторськ| докази |з застосуванням метод1в' методичних

прийом1в | процедур, що забезпечу}оть общунтован|сть висновк1в за його

результатами;
3) отримувати повний та безпере1пкодний доступ до актив|в' документ!в'

|нформац|й та баз даних' як1 стосу}оться аудиторських завдань, вкл}оча[очи
|нформац|то з обмеженим доступом, 1{Ф надасться в установленому
законодавством порядку;

4) проводити анкетування' опитування та |нтерв'говання прац|вник1в
об'ект|в внутр1штнього аудиту за |х згодого;

5) готувати запити та одержувати в установленому законом порядку в|д

структурних п|дрозд|л|в районно| державно| адм|н1страц1|, центральних орган1в
виконавчо] влади та |х територ|альних п1дрозд|л|в, орган!в м|сцевого
самоврядування' п|дприемств, установ'орган|зац|й, 1нтпих }оридичнихос1б
та ф|зинних ос|б - п|дприсмц1в |нформац1то, документи | матер|али, як|
необх|дн| для виконання покладених на €ектор завдань;

6) визначати ц1л|, обсяг, методи аудиту | методичн| прийоми,
процедури та ресурои' як1 необх1дн| для виконання кожного аудиторського
завдання' залех{но в|д його об'скта та в|дпов|дно до вимог внутр|гшн!х

документ1в з питань проведення внутр!тпнього аудиту;
7) залучати до виконання окремих роб|т, унаст! у визначен1 окремих

питань прац|вник|в структурних п1дрозд|л!в районно[ :тер>кавгто1' а,тшт1гл|с-граг:1[.

п|дприсмств, установ та орган!зац1й (за погод}(енням з |х кер!вниками), та
1н1ц|товати перед голово}о районно| державно| адм|н|страш1| залучення
експерт!в (за згодото) лля забезпечення виконання аудиторських завдань;

8) вносити голов| районно| державно] адм!н|страц|| пропозиц|| з г|итань

удоскон€ш1ення роботи районно| державно| адм!н|страц|| та взасмод1| з |нгшими
орган1зац1ями;
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9) 6рати участь у нарадах, сем|нарах, скликати у встановленому порядку
нФади та орган|зовувати |ншл1 заходи з питань, що належать до компетенц||
€ектору;

10) використовувати вс}о 1нформац1то загального користування' а в
окремих випадках | слркбового користування' яка с в розпорядженн1 районно|
державно| адм|н|страц!|, що необх|дна для виконання 3авдань' покладених на
€ектор, а також |нформац|йн1 6ази, засоби зв'язку та комун|кац!й, !нтш| техн1чн!
та !нформац1йн! засоби;

11) у ме)ках компетенц|| €ектору, |1адавати службову !нформац|го та
документи |нтшим структурним п|дрозд|лам, а за р!тшенням голови районно|
дерх(авно| адм|н|страц|| |нгпим дер)кавним органам' органам м1сцевого
самоврядування' у тому числ1 правоохоронним органам' п!дприсмствам.
установам та орган]зац1ям в1дпов1дно до законодавства.

1 1. |{рац|вники €ектору зобов'язан1:
1) дотримуватися вимог стандарт|в внутр|гпнього аудиту та

|нтших нормативно-правових акт|в з в1дпов|дних питань;
2) не розголо1шувати |нформац|то, яка стала в1дома п!д час

виконання покладених на €ектор завдань, кр1м випадк1в,
Рперед0ачених законодавством;

3) нев|дкладно 1нформувати голову районно| дер>кавно| адм|н|страц1| про
ознаки тпахрайства' корупц1йних правопору1шень та правопору1пень, пов'язаних
з корупц|сто, абр нец|льового використання бтоджетних котпт1в,
марнотратства' злов)кивання службовим становищем та !нгших поруш!ень
ф|нансово-бтоджетно| дисципл!ни, як| призвели до втрат чи збитк!в, з надаг]ням

рекомендац]й щодо вжиття необх1дних заход!в;
4) уникати та не допускати виникнення конфл|кту | нтеоес 1 в

|

в1дпов1дно до законодавства;
5) у раз1 виникнення обставин, як! пере1пкоджак)ть виконанню)

прац|вниками або зав|дуванем €ектору |хн|х обов'язк|в, втручання у ]х
д|яльн|сть посадових або |нгпих ос|б, прац1вники €ектору письмово
|нформутоть про це голову районно| дерхсавно| адм1н1страц!|.

111. зАв|дувАч сшктоРу

12. €ектор очол}о€ зав1дуван, який при3начасться на посаду та зв!льняеться
з посади кер1вником апарату районно| дерхсавно] адм!н!сщац1| в установленому
законом порядку.

Ё{а посаду зав!дувана €ектора в установленому законом поря;1ку
призначаеться особа, яка мас економ[нну або юри]1ичну ви|1{}' осв|тт' -]а

ступенем маг!стра та ста)к роботи в|дпов!дно до вимог законодавства.
3ав|дуваи €ектору з питань основно| д!яльност1 п1дпорядковусться 1 зв1тус

безпосередн1о голов| районно| дер)кавно] адм!н!страц1|, з орган!зац!йних
питань _ кер!внику апарату районно| державно| адм!н1страц||.
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3ав|дуван €ектору ш!дглисус 3 голового райтонгто] дцер>кавгто[ адпц|г;!с'т'рагт1!'

декларац1то внутр!тшнього аудиту, в як1й зазнача}оться мета (м!с!я) та ц|л!,

принципи незалежност|' ооновн1 повнова)кення та обов'язки €ектору.
13. 3ав|дувач сектору:
1) зд|йснтос кер|вництво (ектором, несе персональну в1дпов1дш1ьн1сть за

орган|зац|то та результати його д1яльност|, сприяс створенн}о належних умов
прац| у €ектор|;

2) подае на 3атверд)кення голов1 районно[ дерхсавно| адм1н|страц1!
положення про €ектор;

3) плануе роботу (-ектору та заоезпечус виконання покладених на
нього завдань | функц|й, вносить пропозиц1| щодо формування план1в

з) плануе роботу €ектору забезпенус

роботи районно| дер>кавно] адм!н1страц!|;
4) розпод1ляс обов'язки м|ж прац|вниками €ектору, координус та

контрол}ос |х роботу' розробляс посадов! !нструкц!| праш|вттик!в п|дрозл|лу:
5) в)кивас заход1в до удосконалення орга|{1загт|[ та т:|,:1вг'т111е}]|]я

ефективност| роботи €ектору;
6) зв|туе перед голово}о районно| державно1 адм]н|страш1| про виконання

покладенихна €ектор завдань та затверд)кених план1в роботи;
7) мо>ке входити до складу колег1| районно| державно] адм|н1страц1|;

в) вносить пропозиц1| щодо розгляду на зас1даннях колег1] питань' що
на-т1ежать до компетенц|| €ектору, та розробляс проскти в1дпов1дних р|тшень;

9) мо>ке брати участь у зас|даннях орган|в м|сцевого самоврядування;
10) представляё |нтереси €ектору у взаемов|днооинах з !нплими

структурними п|дрозд|лами районно| дерх<авно| адм1н|страц!|, з м1н!стерствами,
|нтшими ценщ€}льними органами виконавчо! влади' органами м!сцевого
самоврядування' п|дприемствами' установами та орган!заш!ями _ за доручег{ням
голови районно| державно| адм1н1страц!|,

11) подас кер|внику апарату районно| державно| адм!н!страш![ прогтозиг:!|

щодо:
призначення на посаду та зв|льнення з посади у порядку, передбаченому

законодавством про дер)кавну службу, державних службовц!в €ектору'
присвоення |м ранг|в державних слухсбовц1в, !х заохочення та лритягнення до
дисципл|нарно[ в|дпов1дальност1 ;

прийняття на роботу та зв|льнення з роботи у порядку' передбаненому
3аконодавством про прац}о' прац|вник1в €ектору' як| не с державними
слухсбовцями, |х заохочення та притягнення до дисципл|нарно|
в|дпов|дальност|.

|2) проводить оообиотий прийом громадян з питань, 1]{Ф належать до
повноважень €ектору;

13) забезпенус орган1зац!го та проведення на належному р1вн|
внутр1шлнього аудиту;

14) подае голов1 районно| дер)кавно] адм1н!страш!| аулиторськ| зв1ти ']'а

матер|али за результатами д|яльност! €ектору;
15) забезпечуе п|дготовку та свосчасне шодання зв!ту про результати

д|яльност| €ектору в|дпов1дно до вимог |[орядку м 1001 та €тандарт!в;
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16) зд|йсн}ос проведення мон!торингу результат|в виконання (врахуват.тня)
рекомендац|й за результатами проведених внутр! гшг:!х ау:гит| в;

|7) забезпенуе проведення оц|нки якост1 внутр!ш!г!ього а).:1|1т)' 1 1эаз!
виявлення пору1пень та недол!к1в зазна.пено| оц!нки якост!' зд|йсьтгос |х
усунення;

18) розробляе проскти нормативних акт!в 3 питань д|яльност| €ектору;
19) забезпечус дотримання прац1вниками €ектору правил внутр!гшнього

службового/труАового ро3порядку та виконавсько| дисципл!ни;
20) зд|йснтое 1нтп| повнова)кення' визначен| законом.

|оловний спец1ал!ст
внутр!шлнього аудиту
деря(авно[ адм!н1страц[|

сектору
районно[

[етяна ходАковськА

погоджвно

1{ер|вник апарату районно|
державно|длм!н! страц||

$!' ' р]етяна омвльчвнк о
. {0 , с]ък.ь 2022року

погоджвно

Ёачальник в|дд|лу" ' правового
забезпечення а,а$а'у районно|
дер)кавно| 3дм1н1с|рац1|

'"-'у

1ван €1{)/шчвнко

" А;^ 2022року


