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ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН
ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
на 2020 рік

Міністерства освіти і науки України
(назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, іншого головного розпорядника коштів державного бюджету, далі - державний орган)

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Міністерства освіти і науки України на 2020 рік складено з урахуванням завдань
Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту МОН на 2019-2021 роки, затвердженого Міністром освіти і науки України 07.02.2019.
І. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

№
з/п

Об'єкт внутрішнього аудиту

Підстава для включення
об'єкту внутрішнього
аудиту

1

2

3

Орієнтовний обсяг дослідження

Назва структурного
підрозділу/уст анови/
підприємства/органїзації,
в якій проводиться
внутрішній аудит

Період, що
охоплюється
внутрішнім
аудитом

Термін
проведення
внутріш нього
аудиту

4

5

6

7

Д ерж авна
наукова
устан ова «У країнський
інститут
науковотехнічн ої експертизи та
інформації»

01.01.2018заверш ений
період
2020
року

І квартал 2020
року

1. Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту (включено за результатами оцінки ризиків)

1.1.

Діяльність
установи
щ одо
дотримання
принципів
законності
та еф ективного
використання
бю дж етних
кош тів та
інш их активів,
досягнення
результатів
відповідно до встановленої

частина 10 П орядку оцінки
ризиків діяльності о б ’єктів
внутріш нього аудиту при
плануванні
діяльності
підрозділу
внутріш нього
аудиту,
затвердж еного

О цінка
діяльності
установи
щ одо
дотрим ання актів законодавства, планів,
процедур, контрактів з питань стану
збереж ення активів, інф орм ації
та
управлінн я
держ авним
майном,
законності та достовірності ф інансової і

2

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

мети,
виконання
завдань,
планів і вим ог щ одо їх
діяльності
Д іяльність підприєм ства щ одо
дотримання
принципів
законності та
еф ективного
використання
кош тів
та
м атеріальних
активів,
досягнення
результатів
відповідно до встановленої
мети,
виконання
завдань,
планів і вим ог щ одо їх
діяльності
Д іяльність
навчального
закладу
щ одо
дотримання
принципів законності
та
еф ективного
використання
бю дж етних кош тів та інш их
активів,
досягнення
результатів
відповідно
до
встановленої мети, виконання
завдань, планів і вим ог щ одо їх
діяльності
Д іяльність
навчального
закладу
щ одо
дотримання
принципів законності
та
еф ективного
використання
бю дж етних кош тів та інш их
активів,
досягнення
результатів
відповідно
до
встановленої мети, виконання
завдань, планів і вим ог щ одо їх
діяльності
Д іяльність
навчального
закладу
щ одо
дотримання
принципів законності
та
еф ективного
використання
бю дж етних кош тів та інш их
активів,
досягнення
результатів
відповідно
до
встановленої мети, виконання
завдань, планів і вим ог щ одо їх
діяльності

наказом
М ОН
24.03.2017 № 4 6 2

від

бю дж етної
звітності,
правильності
ведення бухгалтерського обліку

частина 10 П орядку оцінки
ризиків діяльності о б ’єктів
внутріш нього аудиту при
плануванні
діяльності
підрозділу
внутріш нього
аудиту,
затвердж еного
наказом
МОН
від
24.03.2017 № 4 6 2

О цінка діяльності підприєм ства щ одо
дотримання актів законодавства, планів,
процедур, контрактів з питань стану
збереж ення активів, інф орм ації та
управління
держ авним
майном,
законності та достовірності фінансової
звітності
правильності
ведення
бухгалтерського обліку

Д ерж авне підприємство
фірм а «ГКР»

01.01.2018заверш ений
період
2020
року

І квартал 2020
року

частина 10 П орядку оцінки
ризиків діяльності о б ’єктів
внутріш нього аудиту при
плануванні
діяльності
підрозділу
внутріш нього
аудиту,
затвердж еного
наказом
МОН
від
24.03.2017 № 4 6 2

О цінка діяльності навчального закладу
щ одо дотримання актів законодавства,
планів, процедур, контрактів з питань
стану збереж ення активів, інф орм ації та
управління
держ авним
майном,
законності та достовірності ф інансової і
бю дж етної
звітності,
правильності
ведення бухгалтерського обліку

П одільський
спеціальний навчальнореабілітаційний
соціально-економ ічний
коледж

01.01.2018заверш ений
період
2020
року

11
квартал
2020 року

частина 10 П орядку оцінки
ризиків діяльності о б ’єктів
внутріш нього аудиту при
плануванні
діяльності
підрозділу
внутріш нього
аудиту,
затвердж еного
наказом
МОН
від
24.03.2017 № 4 6 2

О цінка діяльності навчального закладу
щ одо дотримання актів законодавства,
планів, процедур, контрактів з питань
стану збереж ення активів, інф орм ації та
управління
держ авним
майном,
законності та достовірності ф інансової і
бю дж етної
звітності,
правильності
ведення бухгалтерського обліку

Х арківський держ авний
соціально-економ ічний
коледж

01.01.2018заверш ений
період
2020
року

11
квартал
2020 року

частина 10 П орядку оцінки
ризиків діяльності о б ’єктів
внутріш нього аудиту при
плануванні
діяльності
підрозділу
внутріш нього
аудиту,
затвердж еного
наказом
МОН
від
24.03.2017 № 4 6 2

О цінка діяльності навчального закладу
щ одо дотримання актів законодавства,
планів, процедур, контрактів з питань
стану збереж ення активів, інф орм ації та
управлінн я
держ авним
майном,
законності та достовірності ф інансової і
б ю дж етної
звітності,
правильності
ведення бухгалтерського обліку

Л ьвівський
національний
університет
ветери нарної м едицини
та біотехнологій імені
С .З.Ґж ицького

01.01.2018заверш ений
період
2020
року

III
квартал
2020 року

з

1.6.

Діяльність підприєм ства щ одо
дотримання
принципів
законності та
ефективного
використання
кош тів
та
м атеріальних
активів,
досягнення
результатів
відповідно до встановленої
мети,
виконання
завдань,
планів і вим ог щ одо їх
діяльності

частина 10 П орядку оцінки
ризиків діяльності о б ’єктів
внутріш нього аудиту при
плануванні
діяльності
підрозділу
внутріш нього
аудиту,
затвердж еного
наказом
МОН
від
24.03.2017 № 4 6 2

О цінка діяльності підприєм ства щ одо
дотримання актів законодавства, планів,
процедур, контрактів з питань стану
збереж ення активів,
інф орм ації та
управління
держ авним
майном,
законності та достовірності ф інансової
звітності
правильності
ведення
бухгалтерського обліку

Д ерж авне підприємство
«У країнський науковий
центр
розвитку
інф орм аційних
технологій»

01.01.2018заверш ений
період
2020
року

IV
квартал
2020 року

-

-

-

-

-

2. Об’єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням
-

-

-

-

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

-

-

-

-

II. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Підстава для включення інш ої
діяльності з внутріш нього аудиту

№
з/п

1

2
1.

П орядок планування, проведення,
докум ентування та моніторингу
результатів
впровадж ення
реком ендацій
за
результатам и
внутріш ніх
аудитів
підрозділу
внутріш нього аудиту М іністерства
освіти і науки У країни
П олож ення
про
структурний
підрозділ
внутріш нього
аудиту
МОН
С тратегічний план діяльності з
внутріш нього аудиту М ОН на
2019-2021 роки

2.

3.

Захід з інш ої діяльності з внутріш нього аудиту

Термін виконання

3

4

П ланування та підготовка до проведення внутріш нього аудиту (ф ормування та аналіз сис теми
управління ризикам и та бази даних; проведення оцінки управлінських ризиків на підставі ная вних
іфакторів
ризику; визначення пріоритетів та цілей внутріш нього аудиту; розрахунок наявн их у
підрозділі внутріш нього аудиту ресурсів для проведення внутріш ніх аудитів; ф ормування Ш іанів
діяльності; виявлення ризиків внутріш нього аудиту і оцінка їх впливу на достовірніст ь та
іоб’єктивність
аудиторських висновків; ф орм ування програм внутріш нього аудиту; реалі: зація
:матеріалів внутріш нього аудиту; підготовка та аналіз звітності підрозділу внутріш нього ау іш ту;
:моніторинг впровадж ення рекомендацій; підготовка та аналіз аналітичної інформаці ї та
:м етодологічної роботи; навчання, участь у нарадах, семінарах, інш их заходах)
Н адання консультацій та р о з’яснень з питань створення та ф ункціонування підроз
Д*Л*В
:внутріш нього аудиту в установах, закладах та на підприєм ствах сфери управління МОН
Координація діяльності підрозділів внутріш нього аудиту, створених в установах, закладах і а на
підприєм ствах сф ери управління М О Н , з м етою запровадж ення єдиних реглам ентів планувані ня та
здійснення відповідн ої діяльності в системі М О Н

П остійно

П остійно

П остійно

4
4.
Н акази М О Н
Н акази М О Н

5.
6.

Здійснення м етодологічн ої роботи з питань запровадж ення єдиних підходів до ф ункціонування
внутріш нього аудиту в систем і М ОН
У часть у робочих групах, ком ісійних перевірках
У часть у короткотерм інових сем інарах та тренінгах з питань діяльності внутріш нього аудиту

П остійно
Згідно з наказами
Згідно з наказами

III.
ОБСЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ЗАВАНТАЖЕНІСТЬ ВНУТРІШНІМИ АУДИТАМИ, ІНШОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ З
ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

М
з/п

Посада працівника
підрозділу внутрішнього
аудиту

Загальна
кількість
робочи х днів
на р ік

Кількість
посад (за
фактом)

Загальний
плановий обсяг
робочого часу,

людино-дні

Визначений
коефіцієнт участ і у
здійсненні
внутріш ніх аудитів
для відповідної
посади

Плановий обсяг робочого часу на
здійснення внут ріш ніх аудитів,

людино-дні
всього

у тому числі на
планові внутріш ні
аудити

5

6

7

Н а ч а л ь н и к в ід д іл у

3
220

4

1.

і

220

22

8
17

2.

Г о л о в н і с п е ц іа л іс т и

220

4
5

880
1010

0,1
0,5

440

330

X

462

347

1

2

В сь о го :

X

Начальник відділу внутрішнього аудиту
(посада керівника підрозділу внутрішнього аудиту

гл.
(дата складання Операційного плану)

Плановий обсяг
робочого часу на
виконання заходів з
інш ої діяльності з
внутрішнього
аудиту, людино-дні
9

198
440
638

Г.М. Калиневич
(ПІП.)

