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ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
30 листопада 2021 року     м. Володимир-Волинський                                   № 269

Про проведення внутрішнього аудиту

	На виконання Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2021 рік Володимир-Волинської районної державної адміністрації, затвердженого головою райдержадміністрації 23 липня 2021 року, керуючись вимогами Стандартів внутрішнього аудиту, які затверджені наказом Міністерства фінансів України від 4 жовтня 2011 року №1247 (із внесеними змінами), НАКАЗУЮ:

1. Завідувачеві сектором внутрішнього аудиту (Тетяна СТАСЮК) провести оцінку ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, бюджетних програм, ступеня виконання і досягнення цілей, функціонування системи внутрішнього контролю у діяльності відділу фінансів Володимир-Волинської районної державної адміністрації (44700, Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Небесної Сотні, буд. 3, код ЄДРПОУ 02311750) за 2020 рік.

2. ЗАТВЕРДИТИ Програму проведення внутрішнього аудиту, оцінку ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, бюджетних програм, ступеня виконання і досягнення цілей, функціонування системи внутрішнього контролю у діяльності відділу фінансів Володимир-Волинської райдержадміністрації за 2020 рік , що додається.

3. Начальнику відділу фінансів Володимир-Волинської районної державної адміністрації (Олена БОНДАРУК) створити належні умови для роботи завідувача сектором внутрішнього аудиту та надати необхідні матеріали для здійснення внутрішнього аудиту.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.



Голова                                                                                         Юрій ЛОБАЧ



Тетяна Стасюк  0679223324

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови райдержадміністрації 
30 листопада 2021 року  № 269

ПРОГРАМА
проведення оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, бюджетних програм, ступеня виконання і досягнення цілей, функціонування системи внутрішнього контролю у діяльності відділу фінансів Володимир-Волинської районної державної адміністрації 
(44700, Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Небесної Сотні, буд. 3, код ЄДРПОУ 02311750) за 2020 рік

№з/п
Розділ програми
Зміст
	

Об’єкт внутрішнього аудиту
Планування, виконання та результат виконання бюджетних програм та управління бюджетними коштами
	

Тема внутрішнього аудиту
Оцінка ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, бюджетних програм, ступеня виконання і досягнення цілей, функціонування системи внутрішнього контролю у діяльності відділу фінансів Володимир-Волинської районної державної адміністрації.
	

Цілі внутрішнього аудиту
Оцінити діяльність відділу фінансів Володимир-Волинської районної державної адміністрації щодо ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, бюджетних програм, ступеня виконання і досягнення цілей, функціонування системи внутрішнього контролю у діяльності установи.
	

Питання, що підлягають дослідженню 
1.Організація та здійснення в установі внутрішнього контролю.
2.Недоліки в організації управління та розвитку установи, досягненні визначених мети, стратегічних цілей, завдань і планів.
3.Прийняття управлінських рішень керівництвом об’єкта аудиту, які можуть призвести до неефективної фінансово-господарської діяльності, нераціонального використання державного майта і коштів.
4.Забезпечення законного, економного, ефективного і прозорого управління бюджетними коштами.
5.Дотримання нормативно-правових актів з питань 
здійснення витрат та стану збереження активів, забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності
	

Обсяг аудиторського завдання 
Аудиторські прийоми та процедури збору й аналізу інформації в розрізі питань, що підлягають дослідженню
Метод організації аудиторського дослідження: вибіркова, аналітична та комбінована перевірки.
Методичні прийоми проведення аудиторського дослідження: фактична перевірка, ознайомлення з документами, підтвердження, документальна перевірка, аналіз, опитування.
	

Основні критерії оцінки об’єкта внутрішнього аудиту
Результативність, своєчасність, об’єктивність (неупередженість), професійність, достовірність
	

Найменування структурного підрозділу
Відділ фінансів Володимир-Волинської районної державної адміністрації
_________________________________________

