
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

.Ю  03 М Л  № З ?

Про затвердження Порядку організації внутрішнього контролю та 
управління ризиками на підприємствах, установах та організаціях, що 

належать до сфери управління обласної Ради

Відповідно до пункту 18 частини 6, частини 7 статті 55 «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 26 Бюджетного кодексу України, 
Господарського кодексу України, Основних засад здійснення внутрішнього 
контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1062 (із змінами), 
Методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю 
розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих 
бюджетних установах, затверджених наказом Міністерства фінансів України 
від 14 вересня 2012 року № 995 (із змінами), рішення 17 сесії 4 скликання 
обласної Ради від 29 листопада 2004 року № 717, з метою організації та 
удосконалення функціонування внутрішнього контролю 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:

1. Затвердити Порядок організації внутрішнього контролю та управління 
ризиками 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, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови обласної Ради Кістіо^а В.Є.у^

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток
до розпорядження голови обласної Ради 
від З О  2021 року №

ПОРЯДОК
організації внутрішнього контролю та управління ризиками 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

1. Загальні положення
1.1 Цей Порядок визначає механізм організації і функціонування 

внутрішнього контролю та управління ризиками 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 (надалі - Порядок). Порядок розроблений відповідно до статті 26 
Бюджетного кодексу України, Господарського кодексу України, з врахуванням 
Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками 
бюджетних коштів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
12 грудня 2018 року № 1062 (надалі - Основні засади) та Методичних 
рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних 
коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах, затверджених 
наказом Міністерства фінансів України від 14 вересня 2012 року № 995, із 
змінами (надалі - Методичні рекомендації).

Цей Порядок розроблено з метою організації та удосконалення 
функціонування внутрішнього контролю 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, забезпечення досягнення результатів відповідно до визначених цілей, 
запобігання фактам нецільового, незаконного та неефективного використання 
коштів обласного бюджету та майна, що належить до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, а також виникненню 
недоліків та порушень у діяльності вищезазначених юридичних осіб.

1.2 У цьому Порядку наведені нижче терміни та поняття вживаються у 
такому значенні:

адміністративний регламент - обов'язковий для виконання порядок дій 
(рішень) підприємств, установ та організацій, що є об’єктами права спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, 
спрямований на здійснення повноважень, визначених чинним законодавством 
України, рішеннями обласної Ради та розпорядженнями голови обласної Ради, а 
також їх Статутами (Положеннями);

внутрішнє середовище - це система управління, яка спрямована на 
реалізацію підприємствами, установами та організаціями, що є об’єктами права 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області 
встановлених завдань;



внутрішній контроль - комплекс заходів, що застосовується керівником 
для забезпечення дотримання законності та ефективності використання коштів 
обласного бюджету та майна, що належить до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, досягнення 
результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо 
діяльності суб’єктів аудиту, з урахуванням принципу прозорості, упередження 
потенційних подій, які негативно впливають на досягнення цілей;

заходи контролю - сукупність запроваджених в обласній Раді, на 
підприємствах, установах та організаціях, що є об’єктами права спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області 
управлінських дій, які здійснюються керівниками усіх рівнів, посадовими 
особами місцевого самоврядування та працівниками для впливу на ризики з 
метою досягнення мети та стратегічних цілей діяльності обласної Ради, 
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної 
Ради;

заходи моніторингу - діяльність, що здійснюється суб’єктами 
внутрішнього контролю з оцінки якості функціонування та відстеження 
результатів впровадження заходів контролю;

ідентифікація ризиків - це визначення потенційних подій, настання яких 
може негативно вплинути на здатність суб'єктів внутрішнього контролю 
успішно досягати поставлених цілей;

інформаційний та комунікаційний обмін - система збору, документування, 
передачі інформації та користування нею керівництвом, посадовими особами 
місцевого самоврядування та працівниками обласної Ради, а також підприємств, 
установ та організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області, з метою удосконалення 
внутрішнього контролю;

об'єкти внутрішнього контролю - адміністративні, технологічні та інші 
процеси, здійснення яких забезпечується суб'єктами внутрішнього контролю в 
межах визначених повноважень та відповідальності;

операції - окремі частини процесу, які здійснюються у визначеній 
послідовності під час його виконання;

оцінка ризиків - визначення ступеня ризиків на основі експертних 
висновків суб'єктів внутрішнього контролю за критеріями ймовірності 
виникнення ризиків та їх впливу на спроможність досягати визначені 
стратегічні цілі;

підрозділ внутрішнього аудиту * Управління внутрішнього аудиту 
виконавчого апарату обласної Ради як самостійний структурний підрозділ 
виконавчого апарату обласної Ради;

процес - завершена, з точки зору змісту, хронології і логічної черговості, 
послідовність операцій, необхідних для виконання відповідних функцій та 
завдань;

ризики - це потенційні події, які негативно впливають на досягнення 
визначених цілей, виконання суб'єктами внутрішнього контролю функцій, 
процесів і операцій або матимуть негативні фінансово-господарські, юридичні 
та/або інші наслідки;
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забезпечення достовірності складання та своєчасності подання 
фінансової, статистичної та інших видів звітності, іншої інформації, яка 
використовується для прийняття управлінських рішень.

2.3 Внутрішній контроль на підприємствах, установах та організаціях, що 
є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області будується на принципах законності, об’єктивності, 
відповідальності та розподілу повноважень, методологічної єдності, 
збалансованості, превентивності, відкритості.

2.4 Система внутрішнього контролю підприємств, установ та організацій, 
що є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області складається з елементів внутрішнього середовища 
(середовище контролю), управління ризиками, заходів контролю, моніторингу, 
організації інформаційного та комунікаційного обміну.

Елементи внутрішнього контролю взаємопов’язані, стосуються всієї 
діяльності, фінансових та нефінансових процесів.

Керівник суб’єкта внутрішнього контролю забезпечує належне 
функціонування та зв’язок усіх елементів внутрішнього контролю.

2.5 Організація та здійснення внутрішнього контролю на підприємствах, 
установах та організаціях, що є об’єктами права спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області та їх структурних 
підрозділах забезпечується шляхом:

видання/затвердження керівником внутрішніх документів (рішень, 
розпоряджень, наказів, правил, регламентів, положень, посадових інструкцій 
тощо), спрямованих на належне функціонування внутрішнього середовища, 
забезпечення здійснення управління ризиками тощо;

запровадження чітких систем (порядків) планування діяльності, контролю 
за їх виконанням;

інформування керівника відповідальною особою з питань організації та 
функціонування внутрішнього контролю про ризики, що виникають під час 
виконання покладених на них завдань і функцій, вжиття заходів контролю, 
здійснення моніторингу, обміну інформацією;

розробки нових або внесення змін до чинних внутрішніх документів у 
зв’язку зі змінами в законодавстві.

3. Внутрішнє середовище (середовище контролю)
3.1 Керівники суб’єктів внутрішнього контролю організовують та 

забезпечують ефективне функціонування системи внутрішнього контролю на 
підприємствах, установах та організаціях, що є об’єктами права спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

Суб’єкти внутрішнього контролю виконують відповідні функції, 
здійснюють процеси та операції в межах повноважень та відповідальності, 
визначених у їх Статутах (Положеннях).

Посадові особи та працівники суб’єктів внутрішнього контролю 
виконують функції, здійснюють процеси та операції в межах повноважень та
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3.1 Підрозділ внутрішнього аудиту в межах компетенції та керуючись 
вимогами чинних законодавчих та нормативно-правових актів, рішеннями 
обласної Ради та розпорядженнями голови обласної Ради:

проводить внутрішні аудити відповідно до Положення про управління 
внутрішнього аудиту виконавчого апарату обласної Ради, Порядку проведення 
внутрішнього аудиту на підприємствах, установах та організаціях, що є 
об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області, Стратегічного та Операційного планів діяльності з 
внутрішнього аудиту обласної Ради на відповідні періоди;

надає оцінку функціонування наявної системи внутрішнього контролю на 
підприємствах, установах та організаціях, що є об’єктами права спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області;

забезпечує організацію процесу управління ризиками, збір та 
систематизацію відповідної інформації;

надає методологічну допомогу суб’єктам внутрішнього контролю тощо.

4. Визначення цілей
4.1 В залежності від мети діяльності, у межах завдань та повноважень, 

встановлених чинним законодавством України, рішеннями обласної Ради та 
розпорядженнями голови обласної Ради суб’єкти внутрішнього контролю 
визначають:

стратегічні цілі - завдання вищого порядку, досягнення яких за 
результатами реалізації відповідних процесів повинно сприяти меті діяльності 
суб’єктів внутрішнього контролю;

операційні цілі - цілі, які стосуються ефективності та результативності 
операцій, визначених на один рік у плані діяльності та які базуються на 
принципах конкретності, реалістичності, досяжності та визначеності у часі.

Формування стратегічних цілей здійснюється суб’єктом внутрішнього 
контролю з урахуванням загальної стратегії його діяльності, визначенням 
ризиків, пов’язаних з вибором стратегічних цілей та прогнозуванням їх 
наслідків.

Дії керівника суб’єкта внутрішнього контролю повинні бути спрямовані 
на те, щоб структура, кадрові ресурси та процеси були узгоджені таким чином, 
аби сприяти успішній реалізації стратегічних цілей і не вийти за межі 
прийнятого ризику.

Операційні цілі показують наскільки ефективно суб’єкт внутрішнього 
контролю провадить свою діяльність.

Цілі суб’єктів внутрішнього аудиту не повинні суперечити одна одній.

5. Управління ризиками
5.1 Ефективне управління ризиками передбачає:
здійснення аналізу діяльності, спрямованого на виявлення та оцінку 

ризиків;
збір, систематизацію та аналіз інформації щодо проведеної суб’єктами 

внутрішнього контролю ідентифікації та оцінки ризиків;
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розроблення суб’єктами внутрішнього контролю пропозицій до Плану з 
реалізації заходів контролю і моніторингу впровадження їх результатів.

Враховуючи результати оцінки ризиків, керівник суб’єкта внутрішнього 
контролю приймає рішення, у якій спосіб реагувати на ризики.

5.2 За категоріями ризики поділяються на зовнішні та внутрішні.
До зовнішніх ризиків належать законодавчі, операційно-технологічні та 

програмно-технічні (події, які є зовнішніми по відношенню до суб’єктів 
внутрішнього контролю та ймовірність виникнення яких не пов’язана з 
виконанням ними процесів, операцій).

До внутрішніх ризиків належать операційно-технологічні, програмно- 
технічні, кадрові та фінансово-господарські (події, ймовірність виникнення 
яких безпосередньо пов’язана з виконанням суб’єктами внутрішнього контролю 
відповідних процесів, операцій).

Законодавчі ризики - це ризики, ймовірність виникнення яких пов’язана із 
відсутністю, суперечністю або нечіткою регламентацією виконання операцій у 
відповідних законодавчих та нормативно-правових актах, або змінами до них 
тощо.

Операційно-технологічні ризики - це ризики, ймовірність виникнення 
яких пов’язана із порушенням визначеного порядку виконання операцій, 
зокрема термінів та формату подання документів, розподілу повноважень з 
виконання операцій тощо.

Програмно-технічні ризики - це ризики, ймовірність виникнення яких 
пов’язана із відсутністю прикладного програмного забезпечення або змін до 
нього відповідно до діючої законодавчої та нормативно-правової бази, 
неналежною роботою або відсутністю необхідних технічних засобів тощо.

Кадрові ризики - це ризики, ймовірність виникнення яких пов’язана із 
неналежною професійною підготовкою працівників суб’єктів внутрішнього 
контролю, неналежного виконання ними посадових інструкцій тощо.

Фінансово-господарські ризики - це ризики, ймовірність виникнення яких 
пов’язана із фінансово-господарським станом суб’єктів внутрішнього 
контролю, зокрема неналежним ресурсним, матеріальним забезпеченням тощо.

5.3 Ідентифікація ризиків згідно з додатком до цього Порядку передбачає 
систематичний перегляд ідентифікованих ризиків з метою виявлення нових та 
таких, що зазнали змін.

При перегляді ризиків враховуються зміни в економічному, законодавчому 
та нормативно-правовому середовищі, внутрішніх і зовнішніх умовах 
функціонування суб’єктів внутрішнього контролю, а також нові або переглянуті 
завдання їх діяльності.

5.4 Оцінка ризиків за критеріями ймовірності виникнення ризику та 
впливом ризиків на здатність суб’єктів внутрішнього контролю досягати 
визначені стратегічні цілі здійснюється відповідно до матриці оцінки ризиків 
згідно з додатком до цього Порядку, яким присвоюються значення «високий», 
«середній», «низький».

5.5 За ймовірністю виникнення ризики оцінюються за такими критеріями:
низької ймовірності виникнення (ризики, виникнення яких може

відбутися у виняткових випадках);
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середньої ймовірності виникнення (ризики, які можуть виникнути рідко, 
але випадки виникнення вже були);

високої ймовірності виникнення (ризики, щодо яких існує велика 
ймовірність їх виникнення).

5.6 За впливом на спроможність суб’єктів внутрішнього контролю 
досягати визначені стратегічні цілі, ризики оцінюються за такими критеріями:

низького рівня впливу (ризики, вплив яких для досягнення суб’єктами 
внутрішнього контролю визначених цілей є мінімальний та/або незначний);

середнього рівня впливу (ризики, вплив яких для досягнення суб’єктами 
внутрішнього контролю визначених цілей є значним);

високого рівня впливу (ризики, вплив яких для досягнення суб’єктами 
внутрішнього контролю визначених цілей є особливо значним).

5.7 Голова обласної Ради, перший заступник голови обласної Ради в 
обов’язковому порядку інформуються підрозділом внутрішнього аудиту в разі 
наявності інформації щодо діяльності суб’єктів внутрішнього контролю з 
«високою» ймовірністю виникнення ризиків та їх «високим» ступенем впливу 
для прийняття рішення щодо вжиття заходів контролю з метою попередження 
чи обмеження таких ризиків.

5.8 3 урахуванням вимог цього Порядку суб’єкти внутрішнього контролю 
відповідно до їх повноважень та відповідальності:

визначають перелік ризиків і класифікують кожен ризик у розрізі категорії 
та виду ризику;

здійснюють оцінку ризиків за критеріями ймовірності виникнення ризику 
і впливу його на спроможність суб'єкта внутрішнього контролю досягати 
визначені стратегічні цілі;

складають Інформацію з ідентифікації та оцінки ризиків за формою, 
згідно з додатком до цього Порядку;

складають План з реалізації заходів контролю та моніторингу 
впровадження їх результатів за формою, згідно з додатком до цього Порядку.

Інформацію з ідентифікації та оцінки ризиків та План з реалізації заходів 
контролю та моніторингу впровадження їх результатів подається суб’єктами 
внутрішнього контролю до обласної Ради щорічно в термін до 01 грудня.

6. Заходи контролю
6.1 Заходи контролю здійснюються на всіх рівнях діяльності підприємств, 

установ та організацій, що є об’єктами права спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області стосовно усіх їх функцій і завдань та 
включають відповідні правила і процедури, найбільш типовими серед яких є: 

розподіл обов’язків та повноважень, ротація персоналу; 
контроль за доступом до ресурсів та облікових записів; 
контроль за достовірністю проведених операцій, перевірка процесів та 

операцій до та після їх проведення, звірка облікових даних з фактичними;
оцінка загальних результатів діяльності, окремих функцій та завдань на 

предмет ефективності та результативності, відповідності законодавчим та 
нормативно-правовим актам, рішенням обласної Ради та розпорядженням 
голови обласної Ради;
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систематичний перегляд виконання посадових обов’язків кожним 
працівником, інші правила та процедури тощо.

7. Заходи моніторингу
7.1 Моніторинг внутрішнього контролю, запровадженого на 

підприємствах, установах та організація, що є об’єктами права спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області 
складається з постійного моніторингу та періодичної оцінки.

7.2 Постійний моніторинг здійснюється відповідальними працівниками з 
питань організації та функціонування внутрішнього контролю у ході 
щоденної/поточної діяльності підприємств, установ та організацій, що є 
об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області та передбачає управлінські, наглядові та інші дії керівництва 
всіх рівнів та працівників при виконанні ними своїх обов’язків з метою 
визначення та коригування відхилень у заходах контролю.

7.3 Періодична оцінка передбачає проведення оцінки виконання окремих 
функцій, завдань на періодичній основі та здійснюється для більш об'єктивного 
аналізу результативності системи внутрішнього контролю.

7.4 Суб’єкти внутрішнього аудиту щороку до 01 січня подають до 
підрозділу внутрішнього аудиту Інформацію про виконання Плану з реалізації 
заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів, за формою 
згідно з додатком 5 до цього Порядку.

7.5 Підрозділ внутрішнього аудиту узагальнює отриману Інформацію про 
виконання Плану з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх 
результатів та надає зведену інформацію голові обласної Ради, першому 
заступнику голови обласної Ради.

8. Організація інформаційного та комунікаційного обміну
8.1. Систему інформаційного та комунікаційного обміну між обласною 

Радою та підприємствами, установами та організаціями, що є об’єктами права 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області 
формують порядки документообігу, обміну інформацією, складання і подання 
звітності, комп’ютеризовані інформаційно-аналітичні системи тощо, які 
сприяють ефективному виконанню завдань і функцій з метою досягнення мети 
та цілей.

8.2 Ефективна система інформаційного та комунікаційного обміну 
передбачає надання підрозділом внутрішнього аудиту повної, своєчасної та 
достовірної інформації про організацію та функціонування внутрішнього 
контролю на підприємствах, установах та організація, що є об’єктами права 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області:

голові обласної Ради, першому заступнику голови обласної Ради, а за їх 
окремим дорученням постійним комісіям обласної Ради та/або створеним 
обласною Радою консультаційно-дорадчим органам щодо виконання завдань і 
функцій, ідентифікації та оцінки ризиків, стану реалізації заходів контролю та 
моніторингу, впровадження їх результатів, впровадження рекомендацій за 
результатами внутрішніх аудитів та обов’язкових вимог за результатами
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контрольних заходів, проведених органами державного контролю (нагляду), для 
прийняття ними відповідних управлінських рішень;

керівникам суб’єктів внутрішнього контролю для належного забезпечення 
реалізації покладених на них завдань та функцій.

Начальник управління внутрішнього 
аудиту виконавчого апарату обласної Ради В. Костенко



Додаток 1

До Порядку організації внутрішнього 
контролю та управління ризиками на 
підприємствах, установах та організаціях, що 
належать до сфери управління обласної Ради

ЗРАЗОК

ЗАТВЕРДЖУЮ

(посада керівника підприємства, установи, організацій, 
що належать до сфери управління обласної Ради)

(підпис) (ініціали, прізвище) 

«______ » _________________  202___року

РЕЄСТР ідентифікованих ризиків

№
з/п

Назва ризику
Назва підприємства, установи,  

організацій, що належать до сфери 
управління обласної Ради

Загальна оцінка ідентифікованих ризиків 
відповідно до матриці оцінки ризиків

Залишковий  
ризик (його 

оцінка)
ПриміткаОцінка

ймовірності
ризику

Оцінка
впливу
ризику

Загальна оцінка 
ризику за 

ймовірністю та 
впливом

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

(посада відповідальної особи підприємства, установи, організацій, що належать (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

до сфери управління обласної Ради)

«___» ______________ 2 0 2__ року
(дата складання)

V
.о



Додаток 2

До Порядку організації внутрішнього 
контролю та управління ризиками на 
підприємствах, установах та організаціях, що 
належать до сфери управління обласної Ради

МАТРИЦЯ 
оцінки ризиків

ЙМОВІРНІСТЬ

Рівень (бал) Рідко/майже не 
можливо Малоймовірно Середня Можливо Часто/очікусться

1 2 3 4 5

Низький 1
Низький (а) (1) 

1*(1х1)
Низький (а) (2) 

2*(1х2)
Низький (а) (3) 

3*(1х3)
Низький (а) (4) 

4*(1х4)
Низький (а) (5) 

5*(1х5)

2С
Середній 2

Низький (а) (2) 
2*(2х1)

Низький (а) (4) 
4*(2х2)

Середній (я) (6) 
6*(2хЗ)

Середній ( я ) (8) 
8*(2х4)

Високий (а) (10) 
10*(2х5)

2

С
оа

Високий 3
Низький (а) (3) 

3*(3х1)
Середній (я) (6) 

6*(3х2)
Середній ( я ) (9) 

9*(ЗхЗ)
Високий (а) (12) 

12*(3х4)

Дуже високий (а) 
(15) 

15*(3х5)

Дуже високий 4
Низький (а) (4) 

4*(4х1)
Середній (я) (8) 

8*(4х2)
Високий (а) (12) 

12*(4хЗ)
Дуже високий (а) (16) 

16*(4х4)

Дуже високий (а) 
(20) 

20*(4х5)

Примітка: * сумарне числове значення



одаток З

До Порядку організації внутрішнього 
контролю та управління ризиками на 
підприємствах, установах та організаціях, що 
належать до сфери управління обласної Ради

ІНФОРМАЦІЯ 
про ідентифікацію та оцінку ризиків

ЗРАЗОК

проведеної
(назва підприємства, установи, організацій, що належать до сфери управління обласної Ради)

№
з/и

Назва
процесу

Зовнішні ризики

Законодавчі
Операційно-
технологічні

Програмно-
технічні

Внутрішні ризики

Законодавчі
Операційно-
технологічні

Програмно-
технічні Кадрові Фінансово-

господарські
і 5 8 10

Процес

Назва ризику 
(43)*

Назва ризику 
(43)_____

Назва ризику 
(43)

Червона зона
Назва ризику 

(43)
Назва ризику 

(43)
Назва ризику 

(43)
Назва ризику 

(43)
Назва ризику 

(43)
Жовта зона **

Назва ризику 
(43)*

Назва ризику 
(43)

Назва ризику 
(43)

Назва ризику 
(43)

Назва ризику 
(43)

Назва ризику 
(43)

Назва ризику 
(43)

Назва ризику 
(43)

Зелена зона *
Назва ризику 

(43)*
Назва ризику 

(43)
Назва ризику 

(43)
Назва ризику 

(43)
Назва ризику 

(43)
Назва ризику 

(43)
Назва ризику 

(43)
Назва ризику 

(43)

Процес
Назва ризику 

(43)*
Назва ризику 

(43)
Назва ризику 

(43)

Червона зона
Назва ризику 

(43)
Назва ризику 

(43)
Назва ризику 

(43)
Назва ризику 

(43)
Назва ризику 

(43)
Ж овта зона *

Назва ризику Назва ризику Назва ризику Назва ризику Назва ризику Назва ризику | Назва ризику



(43)* (43) (43) (43) (43) (43) (43) (43)
Зелена зона *

Назва ризику Назва ризику Назва ризику Назва ризику Назва ризику Назва ризику Назва ризику Назва ризику
(43)* (43) (43) (43) (43) (43) (43) (43)

(керівник суб екта внутрішнього контролю) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

«___ » ______________ 2 0 2__ року
(дата складання)

Примітка: * віднесення ризиків до червоної, жовтої та зеленої зон здійснюється відповідно до числових значень 
ризиків (43 - сумарне числове значення ризиків), що присвоєні ризикам згідно з Матрицею оцінки ризиків (Додаток 2 до 
Порядку організації внутрішнього контролю та управління ризиками на підприємствах, установах та організаціях, що 
належать до сфери управління обласної Ради).



Додаток 4

До Порядку організації внутрішнього 
контролю та управління ризиками на 
підприємствах, установах та організаціях, що 
належать до сфери управління обласної Ради

ПЛАН
з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів

(назва підприємства, установи, організацій, що належать до сфери управління обласної Ради)

на 202__рік

Назва ризику
Назва заходу 

контролю
Відповідальні

виконавці
Термін виконання 

заходу

Очікувані результати 
від впровадження 
заходів контролю 

(операційна ціль *)

Заходи моніторингу (стан 
впровадження результатів)

1 2 3 4 5 6

Назва функції **

Назва процесу ** *

Назва ризику *** 
(ризиків)

Назва заходу 
моніторингу ****

(керівник суб’єкта внутрішнього контролю) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

« »
(дата складання)

2 0 2 __року

Пр имітка:
* визначаються за принципами, встановленими пунктами 4.4-4.6 Порядку організац1 

на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління обласної Р а д и ^
ї\> контролю та управління ризиками



** наводиться назва функції та процесу, в рамках яких запроваджуються заходи контролю для удосконалення внутрішнього контролю; 
*** наводяться ризики наведені в розділі 5 Порядку організації внутрішнього контролю та управління ризиками на підприємствах, 

установах та організаціях, що належать до сфери управління обласної Ради, назва ризиків (ризику) відповідає назві, наведеній у Додатку 3 до 
вищезазначеного Порядку;

**** назва заходу моніторингу щодо стану впровадження результатів реалізації заходів контрою.



Додаток 5

До Порядку організації внутрішнього 
контролю та управління ризиками на 
підприємствах, установах та організаціях, що 
належать до сфери управління обласної Ради

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання Плану з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів

(назва підприємства, установи, організацій, що належать до сфери управління обласної Ради)
на 202__рік

№
за/п

Назва ризику Назва запровадженого 
заходу контролю Відповідальні виконавці Наявність випадків 

настання ризику (так/ні)

Причини, що призвели до 
виникнення випадків 

настання ризику
і 2 3 4 5

Назва функції *

Назва процесу *
1 Назва ризику (ризиків)

(керівник суб’єкта внутрішнього контролю) (підпис) (прізвище, Ім'я, по батькові)

«___» ______________ 202__ року
(дата складання)

Примітка:
* наводиться назва функції та процесу, в рамках яких запроваджуються заходи контролю для удосконалення внутрішнього контролю.


