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ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН
ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
на 2020 рік
Генеральної прокуратури України
Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Генеральної прокуратури України на 2020 рік складено з урахуванням завдань та
результатів виконання Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Генеральної прокуратури України на 2019 - 2021 роки,
затвердженого Генеральним прокурором України «14» лютого 2019 року

І. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

№
з/п

Об’єкт внутрішнього
аудиту

Підстава для включення
об'єкта внутрішнього
аудиту

1

2

3

Оріаїтовний обсяг дослідження

Назва структурного
підрозділу/установи/підприємст
ва/організації, в якій проводиться
внутрішній аудит

Період, що
охоплюється
внутрішній
аудитом

Термін
здійснення
внутрішнього
аудиту

4

5

6

7

301.01.2018 по
31.12.2019

І квартал

Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):

1.

- управління активами;
- господарські операції;
- система внутрішнього
контролю;
- публічні закупівлі;
- бухгалтерський облік,
бюджетна та фінансова
звітності;
- управлінські рішення

Проведення внутрішніх
аудитів відповідно до
мети, цілей та завдань,
передбачених
Стратегічним планом
діяльності з внутрішнього
аудиту на 2019-2021 роки
Генеральної прокуратури
України

Оцінка діяльності прокуратури
щодо ефективності управління
державним майном, здійснення
фінансово-господарської
діяльності, правильності ведення
бухгалтерського
обліку
та
використання бюджетних коштів

Прокуратура міста Києва

2

2.

3.

4.

5.

- управління активами;
- господарські операції;
- система внутрішнього
контролю;
- публічні закупівлі;
- бухгалтерський облік,
бюджетна та фінансова
звітності;
- управлінські рішення
- управління активами;
- господарські операції;
- система внутрішнього
контролю;
- публічні закупівлі;
- бухгалтерський облік,
бюджетна та фінансова
звітності;
- управлінські рішення
- управління активами;
- господарські операції;
- система внутрішнього
контролю;
- публічні закупівлі;
- бухгалтерський облік,
бюджетна та фінансова
звітності;
- управлінські рішення
- управління активами;
- господарські операції;
- система внутрішнього
контролю;
- публічні закупівлі;
- бухгалтерський облік,
бюджетна та фінансова
звітності;
- управлінські рішення

Оцінка діяльності прокуратури
щодо ефективності управління
державним майном, здійснення
фінансовогосподарської
діяльності, правильності ведення
бухгалтерського
обліку
та
використання бюджетних коштів

Прокуратура
Львівської області

Оцінка діяльності прокуратури
щодо ефективності управління
державним майном, здійснення
фінансовогосподарської
діяльності, правильності ведення
бухгалтерського
обліку
та
використання бюджетних коштів

Прокуратура
Вінницької області

Оцінка діяльності прокуратури
щодо ефективності управління
державним майном, здійснення
фінансовогосподарської
діяльності, правильності ведення
бухгалтерського
обліку
та
використання бюджетних коштів

Прокуратура
Черкаської області

Оцінка діяльності прокуратури
щодо ефективності управління
державним майном, здійснення
фінансовогосподарської
діяльності, правильності ведення
бухгалтерського
обліку
та
використання бюджетних коштів

Прокуратура
Рівненської області

301.01.2018 по
31.12.2019

І квартал

з 01.01.2018 по
31.12.2019

II квартал

301.01.2018 по
31.12.2019

II квартал

з 01.01.2018 по
31.12.2019

III квартал

з

6.

7.

8.

9.

- управління активами;
- господарські операції;
- система внутрішнього
контролю;
- публічні закупівлі;
- бухгалтерський облік,
бюджетна та фінансова
звітності;
- управлінські рішення
- управління активами;
- господарські операції;
- система внутрішнього
контролю;
- публічні закупівлі;
- бухгалтерський облік,
бюджетна та фінансова
звітності;
- управлінські рішення
- управління активами;
- господарські операції;
- система внутрішнього
контролю;
- публічні закупівлі;
- бухгалтерський облік,
бюджетна та фінансова
звітності;
- управлінські рішення
- управління активами;
- господарські операції;
- система внутрішнього
контролю;
- публічні закупівлі;
- бухгалтерський облік,
бюджетна та фінансова
звітності;
- управлінські рішення

Оцінка діяльності прокуратури
щодо ефективності управління
державним майном, здійснення
фінансовогосподарської
діяльності, правильності ведення
бухгалтерського
обліку
та
використання бюджетних коштів

Прокуратура
Чернівецької області

Оцінка діяльності прокуратури
щодо ефективності управління
державним майном, здійснення
фінансовогосподарської
діяльності, правильності ведення
бухгалтерського
обліку
та
використання бюджетних коштів

Прокуратура
Запорізької області

Оцінка діяльності прокуратури
щодо ефективності управління
державним майном, здійснення
фінансовогосподарської
діяльності, правильності ведення
бухгалтерського
обліку
та
використання бюджетних коштів

Прокуратура
Луганської області

Оцінка діяльності прокуратури
щодо ефективності управління
державним майном, здійснення
фінансовогосподарської
діяльності, правильності ведення
бухгалтерського
обліку
та
використання бюджетних коштів

Прокуратура
Чернігівської області

3 01.04.2018 по
31.12.2019

III квартал

01.01.2018 по
31.12.2019

III квартал

3 01.07.2018 по
31.12.2019

IV квартал

з 01.01.2018 по
31.12.2019

IV квартал

3

4

10.

- управління активами;
- господарські операції;
- система внутрішнього
контролю;
- публічні закупівлі;
- бухгалтерський облік,
бюджетна та фінансова
звітності;
- управлінські рішення

Оцінка діяльності прокуратури
щодо ефективності управління
державшім майном, здійснення
фінансовогосподарської
діяльності, правильності ведення
бухгалтерського
обліку
та
використання бюджетних коштів

Прокуратура
Житомирської області

3 01.04.2018 по
31.12.2019

IV квартал

II. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
Підстава для включення заходу з іншої діяльності з
внутрішнього аудиту
1
Здійснення методологічної роботи

Професійний
розвиток
внутрішнього аудиту

працівників

№
з/п

Захід з іншої діяльності з внутрішнього аудиту

Термін виконання
4

1.2.

3
Розробка методології з визначення оцінки ризиків, проведення внутрішнього
аудиту в Генеральній прокуратурі України та розпорядників бюджетних
коштів нижчого рівня, інших нормативно-правових актів
Проведення моніторингу щодо суб’єктів та об’єктів внутрішнього аудиту

1.3.

Планування та звітування щодо діяльності з внутрішнього аудиту та інше

1.4.

Внутрішнє оцінювання

2.1.

Проходження навчання з питань щодо проведення внутрішніх аудитів

2
1.1.

підрозділу

І-ІУ квартали
2020 року
І-ІУ квартали
2020 року
І-ІУ квартали
2020 року
І-ІУ квартали
2020 року
І-ІУ квартали
2020 року

5

III.
ОБСЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ ТА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З ІНШОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

№
з/п

1
1
2
3
4
5

Посада працівника
підрозділу внутрішнього
аудиту

2

Начальник відділу
Заступник начальника
відділу
Головний спеціалістревізор
Головний спеціалістревізор
Головний спеціаліст
Всього:

Виконувач обов’язків
начальника відділу
внутрішнього аудиту та
фінансового контролю

«,23

» грудня 2019 року

Плановий обсяг робочого часу на
здійснення внутрішніх аудитів,
людино-дні

Плановий обсяг
робочого часу на
виконання заходів з
іншої діяльності з
внутрішнього
аудиту, людино-дні

Загальний
плановий обсяг
робочого часу,
людино-дні

Визначений
коефіцієнт участі у
здійсненні
внутрішніх аудитів
для відповідної
посади

4

5

6

7

у тому числі на
планові внутрішні
аудити
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

251

1

176

0,7

123

92

53

251

1

206

0,9

185

139

21

Загальна
кількість
робочих днів
на рік

Кількість
посад (за
фактом)

3
-

всього

9

-

-

-

-

-

-

-

X

2

382

X

308

231

74

К. Швидкий

