
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

/І І У. ///

Про затвердження Операційного плану діяльності з внутрішнього 
аудиту Вінницької обласної Ради на 2021 рік

Відповідно до пункту 18 частини 6, частини 7 статті 55 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26 Бюджетного кодексу 
України, Господарського кодексу України, Порядку здійснення внутрішнього 
аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 (із 
змінами), Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства 
фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247 (із змінами), рішення 17 сесії 
4 скликання обласної Ради від 29 листопада 2004 року № 717, розпорядження 
голови обласної Ради від ЗО березня 2021 року № 98 «Про затвердження 
Порядку проведення внутрішнього аудиту на підприємствах, установах та 
організаціях, що належать до сфери управління обласної Ради», з метою 
визначення пріоритетів роботи управління внутрішнього аудиту виконавчого 
апарату обласної Ради на короткострокову перспективу, з урахуванням завдань 
та результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього 
аудиту Вінницької обласної ради на 2021-2023 роки:

1. Затвердити Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту 
Вінницької обласної Ради на 2021 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови обласної Ради К істі^а В.Є./]

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної Ради 
від «_/У» і$¥. 2021 року № ї / /

ОПЕРАЦІЙНИЙ 
ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

НА 2021 РІК 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту обласної Ради на 2021 рік складено з урахуванням завдань 
Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту обласної Ради на 2021-2023 роки, затвердженого розпорядженням 
голови обласної Ради від «___» квітня 2021 року.

І. ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ
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Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):
1 Управління коштами 

обласного бюджету та 
об’єктами права 
спільної власності 
територіальних громад 
сіл, селищ, міст 
В інницької області

Розділ V 
Стратегічного 
плану діяльності 
з внутрішнього 
аудиту 
Вінницької 
обласної ради на 
2021-2023 роки

Оцінка діяльності 
підприємства щодо 
виконання планів, 
цілей, дотримання 
актів законодавства, 
рішень обласної ради, 
розпоряджень голови 
обласної Ради та 
інших внутрішніх

1.1 Вінницьке обласне 
комунальне спеціалізоване 
лісогосподарське 
підприємство
«Віноблагроліс», вул. Сергія 
Зулінського, 9 
м. Вінниця

01.01.2018 
року - 

завершений 
звітний 

період 2021 
року

ІІ-ІИ
квартал 40 4

1.2 Вінницька обласна 
комунальна установа

01.01.2018 ІІІ-ІУ
^-квартал 20 2
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документів, 
ефективності 
управління та стану 
збереження майна 
спільної власності 
територіальних 
громад сіл, селищ, 
міст Вінницької
області

«Служба технічного нагляду 
за об’єктами житлово- 
комунального господарства», 
вул. В.Порика, 29, м.Вінниця

1.3 Комунальне
некомерційне підприємство 
«Вінницька обласна дитяча 
клінічна лікарня Вінницької 
обласної Ради», вул. 
Хмельницьке шосе, 108, 
м.Вінниця

завершении 
звітний 

період 2021 
року

01.01.2018 
року - 

завершений 
звітний 

період 2021 
року

2021 року

IV квартал 
2021 року 25

Організація та
здійснення публічних 
закупівель

Розділ V
Стратегічного 
плану діяльності 
з внутрішнього 
аудиту 
Вінницької 
обласної ради на 
2021-2023 роки

Оцінка діяльності 
підприємств, установ 
та організації щодо 
дотримання 
законодавства про 
публічні закупівлі, 
стану укладання та 
виконання договорів

2.1 Комунальне
некомерційне підприємство 
«Вінницька обласна
психоневрологічна лікарня 
імені академіка О.І.Ю щенка 
Вінницької обласної Ради», 
вул. Пирогова, 109, 
м.Вінниця

01.01.2020 
року - 

завершений 
звітний 

період 2021 
року

III квартал 
2021 року

2.2 Комунальне
некомерційне підприємство 
«Територіальне медичне 
об’єднання «Вінницький 
обласний центр екстреної 
медичної допомоги та 
медицини катастроф
Вінницької обласної Ради», 
вул. Пирогова, 46А, 
м.Вінниця

01.01.2020 
року - 

завершений 
звітний 

період 2021 
року

III квартал 
2021 року

10

11

Діяльність 
підприємств, установ та 
організацій, що є 
об’єктами права
спільної власності
територіальних громад 
сіл, селищ, міст

Розділ V
Стратегічного 
плану діяльності 
з внутрішнього 
аудиту 
Вінницької 
обласної ради на

Оцінка діяльності 
підприємств, установ 
та організації з 
нестабільним 
функціонуванням та 
нестійким фінансовим 
станом

3.1 Комунальна установа 
«Вінницький обласний центр 
технічного та фінансового 
нагляду за діяльністю 
закладів охорони здоров’я», 
вул. Хмельницьке шос&г^-к  
м.Вінниця

01.01.2018 
року - 

завершений 
звітний 

період 2021

ІІ-ІІІ
квартал 

2021 року
25
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Вінницької області та 
належать до сфери 
управління обласної 
Ради з окремих питань 
(на окремих етапах), у 
том у числі суб’єктів 
господарювання, частка 
у статутному капіталі 
яких Вінницької
обласної Ради
перевищ ує 50 відсотків 
чи становить величину, 
яка забезпечує її право 
виріш ального впливу на 
господарську діяльність 
таких суб’єктів
господарювання

2021-2023 роки виконують функції 
контролю та нагляду

3.2 Вінницький обласний 
навчально-курсовий 
комбінат аграрної освіти, 
вул. Богдана Хмельницького, 
97, смт. Літин, Вінницька 
область_____________________

3.3 Комунальний 
професійно-технічний 
навчальний заклад 
«Вінницький навчально- 
курсовий комбінат житлово- 
комунального господарства», 
вул. В.Порика, 29, м.Вінниця

3.4 Вінницьке обласне 
комунальне підприємство 
теплових мереж 
«Вінницятеплокомуненерго», 
вул. 600-річчя, 13, м.Вінниця

3.5 Комунальна 
організація Центр 
матеріально-технічного та 
інформаційного 
забезпечення закладів освіти 
області», вул. Миколи 
Оводова, 33, м.Вінниця______

3.6 ТОВ Лізингова 
компанія «Облінтерлізинг» 
(частка обласної Ради в 
статуному фонді 59,244 %), 
вул. Соборна, 15А___________

3.7 Регіональний фонд 
підтримки підприємництва 
по Вінницькій області, вул. 
Соборна, 72, м .Вінниця
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обласний виробничо- 
технічний центр 
стандартизації і метрології, 
якості продукції АПК 
«Облагростандарт», вул. 
Соборна, 15А, м.Вінниця

3.9 Комунальне 
підприємство «Вінницький 
обласний молодіжний центр 
праці», 50-річчя, Перемоги, 
7, м.Вінниця

3.10 Обласна комунальна 
установа «Вінницька 
інноваційно-інвестиційна 
компанія», вул. Хмельницьке 
шосе, 7, м.Вінниця

3.11 Обласне комунальне 
підприємство «Регіональний 
гарантійний фонд», вул. 
Сергія Зулинського, 9, 
м.Вінниця

3.12 Вінницька обласна 
організація «Редакція 
комунального друкованого 
засобу масової інформації - 
журналу «Вінницький край», 
вул. Соборна, 72, м.Вінниця

3.13 Вінницьке обласне 
комунальне підприємство 
«У чбово-курсовий 
комбінат», вул. 
М онастирська, 47, м. 
Вінниця

4 Дотримання умов 
контрактів керівниками 
підприємств, установ та

Розділ V 
Стратегічного 
плану діяльності

Оцінка діяльності 
керівників
підприємств, установ

Підприємства, установи та 
організації, що належать до 
сфери управління обласної^

01.01.2018
року^-г"

завершений-

ІІ-ІУ
—- квартал 
""2021 року

10 1
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організацій, що є 
об’єктами права 
сп ільної власності 
територіальних громад 
сіл, селищ, міст 
В інницької області

з внутрішнього 
аудиту 
Вінницької 
обласної ради на 
2021-2023 роки

та організацій, що є 
об’єктами права 
спільної власності 
територіальних 
громад сіл, селищ, 
міст Вінницької 
області на предмет 
дотримання умов 
контрактів

Ради (за необхідності) звітний 
період 2021 

року

Об’єкти внутрішнього а;удиту, включені за дорученням (зверненням)
- - - - - - - - -

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

- - - - - - - - -

II. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

П ідстава для включення інш ої 
д іял ьності з внутріш нього аудиту

№
з/п Вид інш ої діяльності з внутріш нього аудиту Термін виконання

Робочі дні на 
проведення  

внутріш нього  
аудиту, 

кількість

Задіяні
внутрішні
аудитори,
кількість

1 2 3 4 5 6

Розділ VI Стратегічного плану 
діяльності з внутрішнього 

аудиту Вінницької обласної 
ради на 2021-2023 роки

1

Проведення періодичної внутрішньої оцінки 
якості внутрішнього аудиту. Аналіз виконання 
програми підвищення якості внутрішнього 
аудиту

протягом року

2

Формування звіту про результати діяльності з 
внутрішнього аудиту, звітування голові обласної 
Ради, першому заступнику голови обласної 
Ради, іншим органам, відповідно до чинних 
вимог законодавчих та нормативно-правових 
актів, рішень обласної Ради та розпоряджень 
голови обласної Ради

І квартал
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3

Аналіз Порядку проведення внутрішнього 
аудиту на підприємствах, установах та 
організаціях, що є об’єктами права спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Вінницької області та належать до сфери 
управління обласної Ради, а також інших 
документів обласної Ради, які регламентують 
діяльність з внутрішнього аудиту та 
внутрішнього контролю. Розробка, в разі 
необхідності, та подання на затвердження змін 
до зазначених вище документів

протягом року

4

Формування інформації про ідентифіковані 
ризики та пропозицій щодо планування 
діяльності з внутрішнього аудиту на наступні 
періоди

IV квартал

5

Складання Операційного плану діяльності з 
внутрішнього аудиту Вінницької обласної Ради 
на наступний період. Внесення змін, в разі 
необхідності, до діючого Стратегічного плану 
діяльності з внутрішнього аудиту Вінницької 
обласної ради

IV квартал

6

Формування справ, моніторинг впровадження 
рекомендацій та інша робота, пов’язана з 
діяльністю з внутрішнього аудиту

протягом року

7

Проведення нарад-обговорень з питань 
підвищення ефективності роботи, контролю за 
якістю виконання внутрішніх аудитів. 
Самоосвіта

протягом року

8

Участь працівників у тренінгах, семінарах з 
питань проведення внутрішнього аудиту, 
організованих Міністерством фінансів України

протягом року=
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9

Участь працівників підрозділу внутрішнього 
аудиту у навчальних заходах (тренінгах, 
семінарах) з питань запобігання корупції

протягом року

III. ОБСЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ЗАВАНТАЖЕНІСТЬ ВНУТРІШНІХ АУДИТОРІВ ІНШОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ З 
ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ__________________________________________________________________________

№
з/п

Посада працівника 
підрозділу внутрішнього 

аудиту

Загальна
К ІЛ Ь К ІС Т Ь

робочих Д Н ІВ  

на рік
(квітень-
грудень)

К і л ь к і с т ь  

посад (за
фактом)

Загальний
плановий

обсяг
робочого

часу,
л ю ди н о-дн і

Визначений 
коефіцієнт 

участі у 
здійсненні 
внутрішніх 
аудитів для 
відповідної 

посади

Плановий обсяг робочого 
часу на здійснення 

внутрішніх аудитів, лю дино- 
дні

Плановий 
обсяг 

робочого часу 
на виконання 

заходів з іншої 
діяльності 3 

внутрішнього 
аудиту, 

лю дино-дні

Всього

у тому числі 
на планові 
внутрішні 

аудити

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Начальник управління 189 1 159 0,5 80 60

134
2 Заступник начальника управління 149 1 129 0,8 103 77

о
3 Начальник відділу 149 1 129 0,9 116 87

4 Головний спеціаліст 189 1 159 0,9 143 107

Всього X 4 576 X 442 331 134

Начальник управління внутрішнього аудиту 
виконавчого апарату обласної Ради

« » 2021 року

В.КОСТЕНКО


