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Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Вінницькій області
Мета (місія) внутрішнього аудиту сприяння Головному управлінню Держпродспоживслужби у Вінницькій області у досягненні
визначених цілей шляхом надання начальнику Головного управління об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій, спрямованих на
підвищення ефективності та результативності системи внутрішнього контролю, діяльності з управління ризиками, а також запобігання
фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та інших активів.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Волинській області
Мета (місія) внутрішнього аудиту сприяння Головному управлінню Держпродспоживслужби у Волинській області у досягненні
визначених цілей шляхом надання керівнику державного органу об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій, спрямованих на
підвищення ефективності та результативності системи внутрішнього контролю.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Дніпропетровській
області
Мета (місія) внутрішнього аудиту – сприяння Головному управлінню Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області та
установам, що входять до сфери його управління, у досягненні визначених цілей шляхом надання начальнику Головного управління
Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій, спрямованих на підвищення
ефективності та результативності діяльності державного органу та установ, системи внутрішнього контролю, покращення використання
матеріальних ресурсів, удосконалення діяльності трудового колективу, запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності
державного органу та установ, запобігання фактам незаконного та нерезультативного використання державного майна і коштів.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Донецькій області
Мета (місія) внутрішнього аудиту – попередження порушень надання керівнику установи висновків та рекомендацій для
удосконалення системи внутрішнього контролю та управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного
використання державних ресурсів, виникнення помилок чи інших недоліків у діяльності установи.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Житомерській області
Мета (місія) сприяння Головному управлінню Держпродспоживслужби в Житомирській області у досягненні визначених цілей шляхом
надання начальнику Головного управління об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності
та результативності системи внутрішнього контролю, діяльності з управління ризиками.
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Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Закарпатській області
Сприяння Головному управлінню Держпродспоживслужби в Закарпатській області у досягненні результатів відповідно до
встановленої мети, завдань та планів шляхом надання керівнику Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області
об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності та результативності системи внутрішнього
контролю (у тому числі управління), запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних
коштів.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Запорізькій області
Мета (місія) внутрішнього аудиту - сприяння Головному управлінню Держпродспоживслужби в Запорізькій області та установам, що
належать до сфери його управління, у досягненні визначених цілей шляхом надання начальнику Головного управління та керівникам
установ, що належать до сфери управління Головного управління, об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій, спрямованих на
підвищення ефективності та результативності системи внутрішнього контролю (у тому числі управління), запобігання фактам незаконного,
неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Головного
управління та установ, що належать до сфери його управління.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Івано-Франківській
області
Мета (місія) внутрішнього аудиту-сприяння Головному управлінню Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області у
досягненні результатів відповідно до встановленої мети, завдань та планів шляхом надання керівнику Головного управління
Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій, спрямованих на підвищення
ефективності та результативності системи внутрішнього контролю (у тому числі управління), запобігання фактам незаконного,
неефективного та не результативного використання бюджетних коштів.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Київській області
Мета (місія) внутрішнього аудиту сприяння Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області у досягненні
визначених цілей шляхом надання керівнику державного органу об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій, спрямованих на
підвищення ефективності та результативності системи внутрішнього контролю, діяльності з управління ризиками.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в м.Києві
Метою проведення внутрішнього аудиту є сприяння Головному управлінню Держпродспоживслужби в м. Києві у реалізації
державної політики та досягненні визначених цілей шляхом надання об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій спрямованих на
підвищення ефективності та результативності у сферах діяльності, системи внутрішнього контролю, покращення використання
матеріальних ресурсів, забезпечення економічної ефективності функціонування Головного управління, удосконалення діяльності трудового
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колективу, запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Головного управління, запобігання фактам незаконного та
нерезультативного використання державного майна і коштів.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Кіровоградській області
Мета (місія) сприяння Головному Управлінню Держпродспоживслужби в Кіровоградській області у досягненні визначених цілей
шляхом надання керівнику державного органу об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій, спрямованих на підвищення
ефективності та результативності системи внутрішнього контролю, діяльності з управління ризиками.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Луганській області
Мета (місія) внутрішнього аудиту: Сприяння керівництву Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області у
досягненні визначених цілей та завдань шляхом надання об’єктивної і незалежної оцінки діяльності структурних підрозділів та
підпорядкованих установ, а також через надання рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності об’єктів оцінки та
результативності процесів, удосконалення системи управління, внутрішнього контролю, у тому числі процесів управління ризиками.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Миколаївській області
Сприяння Головному управлінню Держпродспоживслужби в Миколаївській області, установам, що входять до сфери управління
Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області у досягненні визначених цілей шляхом надання начальнику
Головного управління об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій спрямованих на підвищення ефективності та результативності
діяльності установ, системи внутрішнього контролю, управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,
протиепізоотичних заходах, покращення використання матеріальних ресурсів, забезпечення економічної ефективності функціонування
установ, удосконалення діяльності трудового колективу, запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності установ,
запобігання фактам незаконного, неефективного та не результативного використання державного майна та бюджетних коштів.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області
Метою (місією) внутрішнього аудиту в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області є допомога керівнику у
досягненні поставлених цілей за допомогою системного та послідовного підходу до проведення внутрішніх аудитів шляхом оцінки
діяльності державного органу. А також додання цінності установі за результатами такої оцінки через надання Керівнику належних
рекомендацій щодо:
удосконалення системи управління, внутрішнього контролю, у тому числі процесів управління ризиками;
поліпшення політик і процедур, які забезпечують запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання
бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності державного органу, його територіальних органів, підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери його управління;
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посилення підзвітності та підвищення ефективності діяльності державного органу, його територіальних органів, підприємств, установ
та організацій, що належать до сфери його управління;
розвитку доброчесності через поступовий розвиток культури етичної поведінки, заснованої на дотриманні етичних цінностей.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Полтавській області
Сприяння Головному управлінню Держпродспоживслужби в Полтавській області, установам, що входять до сфери управління
Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області у досягненні визначених цілей шляхом надання об’єктивних і
незалежних висновків та рекомендацій спрямованих на підвищення ефективності та результативності діяльності установ, системи
внутрішнього контролю, управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, протиепізоотичних заходах, покращення
використання матеріальних ресурсів, забезпечення економічної ефективності функціонування установ, удосконалення діяльності трудового
колективу, запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності установ, запобігання фактам незаконного, неефективного та
нерезультативного використання державного майна та бюджетних коштів.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Рівненській області
Мета (місія) внутрішнього аудиту - сприяння Головному управлінню Держпродспоживслужби в Рівненській області. у досягненні
визначених цілей за допомогою системного та послідовного підходу до проведення внутрішніх аудитів шляхом оцінки діяльності
територіального органу Держпродспоживслужби. А також надання начальнику Головного управління висновків та рекомендацій щодо:
удосконалення системи внутрішнього контролю та управління; запобігання фактам незаконного неефективного та не результативного
використання державних коштів; виникнення помилок чи інших недоліків у діяльності установи; розвитку доброчесності через поступовий
розвиток культури етичної поведінки, заснованої на дотримання етичних цінностей.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Сумській області
Мета (місія) внутрішнього аудиту сприяння Головному управлінню Держпродспоживслужби в Сумській області у досягненні
визначених цілей шляхом надання керівнику державного органу об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій, спрямованих на
підвищення ефективності та результативності системи внутрішнього контролю, діяльності з управління ризиками.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Тернопільській області
Мета (місія) внутрішнього аудиту – сприяння Головному управлінню Держпродспоживслужби в Тернопільській області у досягненні
покладених завдань шляхом надання рекомендацій щодо удосконалення системи внутрішнього контролю, її функціонування, запобігання
фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, запобігання виникненню помилок чи інших
недоліків у діяльності Головного управління в Тернопільській області.
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Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Харківській області
Мета (місія) внутрішнього аудиту: Сприяння Головному управлінню Держпродспоживслужби в Харківській області у досягненні
визначених цілей шляхом надання його керівнику об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій, спрямованих на підвищення
ефективності та результативності системи внутрішнього контролю (у тому числі управління).
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Херсонській області
Мета (місія) внутрішнього аудиту сприяння Головному управлінню Держпродспоживслужби в Херсонській області у досягненні
визначених цілей за допомогою системного та послідовного підходу до проведення внутрішніх аудитів шляхом оцінки діяльності
територіального органу Держпродспоживслужби. А також додання цінності Головному управлінню Держпродспоживслужби в Херсонській
області за результатами такої оцінки через надання начальнику Головного управління належних рекомендацій щодо: удосконалення системи
управління, внутрішнього контролю, у тому числі процесів управління ризиками; поліпшення політик і процедур, які забезпечують
запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших
недоліків у діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області, підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери його управління; посилення підзвітності та підвищення ефективності діяльності Головного управління
Держпродспоживслужби в Херсонській області, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління; розвитку
доброчесності через поступовий розвиток культури етичної поведінки, заснованої на дотриманні етичних цінностей.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Хмельницькій області
Мета (місія) внутрішнього аудиту сприяння Головному управлінню Держпродспоживслужби в Хмельницькій області у досягненні
визначених цілей за допомогою системного та послідовного підходу до проведення внутрішніх аудитів шляхом оцінки діяльності
територіального органу Держпродспоживслужби. А також додання цінності Головному управлінню Держпродспоживслужби в
Хмельницькій області за результатами такої оцінки через надання начальнику Головного управління належних рекомендацій щодо:
удосконалення системи управління, внутрішнього контролю, у тому числі процесів управління ризиками;
поліпшення політик і процедур, які забезпечують запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного
використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в
Хмельницькій області, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
посилення підзвітності та підвищення ефективності діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій
області, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
розвитку доброчесності через поступовий розвиток культури етичної поведінки, заснованої на дотриманні етичних цінностей.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Черкаській області
Сприяння Головному управлінню Держпродспоживслужби в Черкаській області у досягненні поставлених цілей за допомогою
надання Начальнику незалежних та об’єктивних висновків проведених внутрішніх аудитів та рекомендацій спрямованих на удосконалення
системи управління, внутрішнього контролю, підвищенню ефективності та результативності Головного управління Держпродспоживслужби
в Черкаській області, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.
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Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Чернівецькій області
Діяльність та сприяння Головному управлінню Держпродспоживслужби в Чернівецькій області в удосконаленні системи управління,
досягнення визначених цілей, результатів, виконання завдань та планів, шляхом надання начальнику Головного управління об’єктивних і
незалежних висновків та рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності та результативності системи внутрішнього контролю,
діяльності з управління ризиками.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Чернігівській області
Сприяння Головному управлінню Держпродспоживслужби в Чернігівській області у досягненні результатів відповідно до
встановленої мети, завдань та планів шляхом надання керівнику Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області
об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності та результативності системи внутрішнього
контролю (у тому числі управління), запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних
коштів.
Донецька регіональна служба державного ветеринарно – санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті
Мета (місія) внутрішнього аудиту сприяння Донецької регіональної служби державного ветеринарно – санітарного контролю та
нагляду на державному кордоні та транспорті у досягненні визначених цілей шляхом надання в.о. начальнику Служби об’єктивних і
незалежних висновків та рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності та результативності системи внутрішнього контролю,
діяльності з управління ризиками та розвитку доброчесності через поступовий розвиток культури етичної поведінки , заснованої на
дотриманні етичних цінностей.
Придніпровська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті
Мета (місія) внутрішнього аудиту: Сприяння Придніпровській регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю та
нагляду на державному кордоні та транспорті у досягненні визначених цілей шляхом надання начальнику незалежних і об’єктивних
висновків та рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності існуючої системи внутрішнього контролю, підвищення ефективності
та результативності діяльності Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на
державному кордоні та транспорті, запобігання фактам незаконного та нерезультативного використання активів, запобігання виникненню
помилок чи інших недоліків в процесах діяльності Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та
нагляду на державному кордоні та транспорті.
Одеська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду
на державному кордоні та транспорті
Сприяння Одеській регіональній служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та
транспорті у досягненні визначених цілей шляхом надання начальнику Служби об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій,
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спрямованих на підвищення ефективності та результативності системи внутрішнього контролю, покращення використання матеріальних
ресурсів,удосконалення діяльності трудового колективу, запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності державної
установи, запобігання фактам незаконного та нерезультативного використання державного майна і коштів.

ІІ. СТРАТЕГІЯ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
Державна служба Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів
Стратегія планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає: формування стратегічних цілей внутрішнього аудиту з
врахуванням визначеної загальної стратегії діяльності Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав
споживачів, врахування думки Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів щодо
ризикових сфер діяльності державного органу, проведення консультацій з відповідальними за діяльність з метою правильності
формулювання аудиторської думки про ризики у Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав
споживачів та установ, які належать до сфери управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів, проведення оцінки ризиків з метою визначення пріоритетних об’єктів, які будуть підлягати внутрішньому аудиту, щорічну
актуалізацію Стратегічного плану з урахуванням змін, що відбулися у стратегічних цілях діяльності Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, а також результатів щорічної оцінки ризиків, Відділом внутрішнього аудиту.
Цей Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту раз на рік переглядається (актуалізується) з урахуванням змін у стратегічних
цілях/пріоритетах діяльності Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів та результатів
щорічної оцінки ризиків, проведеної Відділом внутрішнього аудиту Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту прав споживачів .
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Вінницькій області
Стратегія планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає: формування стратегічних цілей внутрішнього аудиту з врахуванням
визначеної загальної стратегії діяльності Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області та мети (місії) внутрішнього
аудиту; врахування думки начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області щодо ризикових сфер діяльності
державного органу; проведення консультацій з відповідальними за діяльність з метою правильності формулювання аудиторської думки про
ризики у діяльності Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області та установ, які належать до сфери управління
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та розташовані на території Вінницької
області;проведення оцінки ризиків з метою визначення пріоритетних об’єктів, які будуть підлягати внутрішньому аудиту;щорічну актуалізацію
Стратегічного плану з урахуванням змін, що відбулися у стратегічних цілях діяльності Головного управління Держпродспоживслужби у
Вінницькій області, а також результатів щорічної оцінки ризиків, проведеної посадовою особою внутрішнього аудиту.
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Цей Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту раз на рік переглядається (актуалізується) з урахуванням змін у стратегічних
цілях/пріоритетах діяльності Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області та результатів щорічної оцінки ризиків,
проведеної завідувачем сектору внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Волинській області
Стратегія планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає: розробка загальної стратегії та плану аудиту; врахування позиції
керівника Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області щодо ризикових сфер діяльності державного органу;
формування стратегічних цілей внутрішнього аудиту з врахуванням визначеної стратегії діяльності Головного управління
Держпродспоживслужби у Волинській області та мети (місії) внутрішнього аудиту; проведення консультацій з відповідальними за
діяльність з метою правильності формулювання аудиторської думки про ризики у діяльності Головного управління Держпродспоживслужби
у Волинській області; проведення оцінки ризиків з метою визначення пріоритетних об’єктів, які будуть підлягати внутрішньому аудиту;
врахування результатів внутрішніх аудитів, проведених за останні два роки.
Цей Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту раз на рік переглядається (актуалізується) з урахуванням змін у стратегічних
цілях/пріоритетах діяльності Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області та результатів щорічної оцінки ризиків,
проведеної головним спеціалістом сектору внутрішнього аудиту.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Дніпропетровській
області
Стратегія планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає: формування стратегічних цілей внутрішнього аудиту з
врахуванням мети (місії) внутрішнього аудиту та визначеної загальної стратегії діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в
Дніпропетровській області щодо реалізації повноважень на території Дніпропетровської області передбачених законодавчими актами;
врахування думки начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області щодо ризикових сфер діяльності
державного органу: у галузі ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів, у сфері державного нагляду за дотриманням
санітарного законодавства, карантину та захисту рослин, здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства
про захист прав споживачів, у тому числі ринковий та метрологічний нагляд, контролю за рекламою та дотриманням антитютюнового
законодавства, контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг, роботи зі зверненням громадян;проведення консультацій з відповідальними за
діяльність з метою правильності формулювання аудиторської думки про ризики у діяльності Головного управління Держпродспоживслужби
в Дніпропетровській області та підпорядкованих йому установ; проведення оцінки ризиків з метою визначення пріоритетних об’єктів, які
будуть підлягати внутрішньому аудиту; врахування результатів внутрішніх аудитів, проведених за останні три роки та обсяги фінансування
суб’єктів аудиту.
Цей Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту раз на рік переглядається (актуалізується) з урахуванням змін у стратегічних
цілях/пріоритетах діяльності Головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області
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Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Донецькій області
Стратегія планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає: проведення оцінки ризиків з метою визначення пріоритетних
об’єктів, які будуть підлягати внутрішньому аудиту; визначення стратегії аудиту в відповідно до оцінки ступеня ризику; врахування думки
керівника державного органу щодо ризикових сфер; врахування результатів внутрішніх аудитів, проведених за останні три роки; щорічну
актуалізацію Стратегічного плану з урахуванням змін, що відбулися у стратегічних цілях/пріоритетах діяльності державного органу, а також
результатів проведеної, щорічної оцінки ризиків.
Цей Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту раз на рік переглядається (актуалізується) з урахуванням змін у стратегічних
цілях/пріоритетах діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області та результатів щорічної оцінки ризиків,
проведеної головним спеціалістом з внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Житомирській області
Стратегія планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає: розробку загальної стратегії та плану аудиту;
врахування позиції начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області щодо ризикових сфер діяльності
Головного управління; формування стратегічних цілей внутрішнього аудиту з урахуванням визначеної загальної стратегії діяльності
Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області та мети (місїї) внутрішнього аудиту; проведення консультацій з
відповідальними за діяльність з метою правильності формулювання аудиторської думки про ризики у діяльності Головного управління
Держпродспоживслужби в Житомирській області; проведення оцінки ризиків з метою визначення пріоритетних об’єктів, які будуть
підлягати внутрішньому аудиту; врахування результатів внутрішніх аудитів, проведених за останні два роки.
Цей Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту раз на рік переглядається (актуалізується) з урахуванням змін у стратегічних
цілях/пріоритетах діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області та результатів щорічної оцінки
ризиків, проведеної Сектором внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Закарпатській області
Стратегія планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає: формування стратегічних цілей внутрішнього аудиту з
врахуванням визначеної загальної стратегії діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області та мети (місії)
внутрішнього аудиту;врахування думки керівника Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області щодо ризикових
сфер діяльності Головного управління; проведення оцінки ризиків з метою визначення пріоритетних об’єктів, які будуть підлягати
внутрішньому аудиту; врахування результатів внутрішніх аудитів, проведених за останні три роки;
Цей Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту раз на рік переглядається (актуалізується) з урахуванням змін у стратегічних
цілях/пріоритетах діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області та результатів щорічної оцінки
ризиків, проведеної головним спеціалістом з внутрішнього аудиту.
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Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Запорізькій області
Стратегія планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає: формування стратегічних цілей внутрішнього аудиту з
врахуванням визначеної загальної стратегії діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області та мети (місії)
внутрішнього аудиту; врахування думки начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області щодо ризикових
сфер діяльності Головного управління та установ, що належать до сфери його управління; проведення консультацій з відповідальними за
діяльність з метою правильності формулювання аудиторської думки про ризики у діяльності Головного управління Держпродспоживслужби
в Запорізькій області та в установах, що належать до сфери його управління; проведення оцінки ризиків з метою визначення пріоритетних
об’єктів, які будуть підлягати внутрішньому аудиту; врахування результатів внутрішніх аудитів, проведених за останні три роки.
Цей Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту раз на рік переглядається (актуалізується) з урахуванням змін у стратегічних
цілях/пріоритетах діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області та результатів щорічної оцінки ризиків,
проведеної головним спеціалістом з питань внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби вЗапорізькій області.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Івано-Франківській
області
Стратегія планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає: формування стратегічних цілей внутрішнього аудиту з
врахуванням визначеної загальної стратегії діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області;
врахування думки керівника щодо ризикових сфер діяльності Головного управління в Івано-Франківській області; проведення оцінки
ризиків з метою визначення пріоритетних об’єктів, які будуть підлягати внутрішньому аудиту; врахування результатів внутрішніх аудитів,
проведених за останні три роки.
Цей Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту раз на рік переглядається (актуалізується) з урахуванням змін у стратегічних
цілях/пріоритетах діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області та результатів щорічної оцінки
ризиків, проведеної начальником відділу внутрішнього аудиту.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Київській області
Стратегія планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає: формування стратегічних цілей внутрішнього аудиту з
врахуванням визначеної загальної стратегії діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області та мети (місії)
внутрішнього аудиту; врахування думки начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області щодо ризикових
сфер діяльності державного органу; проведення консультації з відповідними за діяльність з метою правильності формування аудиторської
думки про ризики у діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області; проведення оцінки ризиків з метою
визначення пріоритетних об’єктів, які будуть підлягати внутрішньому аудиту; врахування результатів внутрішніх аудитів, проведених за
останні три роки.
Цей Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту раз на рік переглядається (актуалізується) з урахуванням змін у стратегічних
цілях/пріоритетах діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області та результатів щорічної оцінки ризиків,
проведеної сектором внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.
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Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в м.Києві
Стратегія планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає: формування стратегічних цілей внутрішнього аудиту з
врахуванням визначеної стратегії діяльності Головного управління, що входять до сфери управління Держпродспоживслужби України та
мети (місії) внутрішнього аудиту; врахування думки начальника Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві щодо ризикових
сфер діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві; проведення консультацій з начальниками відділів Головного
управління Держпродспоживслужби в м. Києві з метою правильності формулювання аудиторської думки про ризики у діяльності Головного
управління; проведення оцінки ризиків з метою визначення пріоритетних об’єктів, які будуть підлягати внутрішньому аудиту; врахування
результатів внутрішніх аудитів (відповідності), проведених за останні два роки; включення затверджених Стратегічних планів підрозділів
внутрішнього аудиту структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві до Зведеного Стратегічного плану
діяльності з проведення внутрішніх аудитів Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві; у разі внесення змін стратегічних
цілей діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві та результатів щорічної оцінки ризиків проводиться актуалізації
Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту.
Цей Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту раз на рік переглядається (актуалізується) з урахуванням змін у стратегічних
цілях/пріоритетах діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві та результатів щорічної оцінки ризиків, проведеної
головним спеціалістом з внутрішнього аудиту.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Кіровоградській
області
Стратегія планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає: розробка стратегії діяльності з внутрішнього аудиту; врахування
позиції керівника Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області щодо ризикових сфер діяльності державного
органу;формування стратегічних цілей внутрішнього аудиту з врахуванням визначеної загальної стратегії діяльності Головного управління
Держпродспоживслужби в Кіровоградській області та мети (місії) внутрішнього аудиту;проведення консультацій з відповідальними за
діяльність з метою правильності формулювання аудиторської думки про ризики у діяльності Головного управління Держпродспоживслужби
в Кіровоградській області;проведення оцінки ризиків з метою визначення пріоритетних об’єктів, які будуть підлягати внутрішньому аудиту;
врахування результатів внутрішніх аудитів, проведених за останні два роки.
Цей Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту раз на рік переглядається (актуалізується) з урахуванням змін у стратегічних
цілях/пріоритетах діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області та результатів щорічної оцінки
ризиків, проведеної сектором внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Луганській області
Стратегія планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає:формування стратегічних цілей внутрішнього аудиту з
врахуванням визначеної загальної стратегії діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області та мети (місії)
внутрішнього аудиту; врахування думки начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області щодо ризикових
сфер діяльності державного органу проведення консультацій з відповідальними за діяльність з метою правильності формулювання
аудиторської думки про ризики у діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області та установ, які належать до
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сфери управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та розташовані на території
Луганської області; проведення оцінки ризиків з метою визначення пріоритетних об’єктів, які будуть підлягати внутрішньому аудиту;
щорічну актуалізацію Стратегічного плану з урахуванням змін, що відбулися у стратегічних цілях діяльності Головного управління
Держпродспоживслужби в Луганській області, а також результатів щорічної оцінки ризиків, проведеної посадовою особою внутрішнього
аудиту.
Цей Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту раз на рік переглядається (актуалізується) з урахуванням змін у стратегічних
цілях/пріоритетах діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області та результатів щорічної оцінки ризиків,
проведеної головним спеціалістом з питань внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Миколаївській області
Стратегія планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає:формування стратегічних цілей внутрішнього аудиту з
врахуванням визначеної стратегії діяльності установ, що входять до сфери управління Головного управління Держпродспоживслужби в
Миколаївській області та мети (місії) внутрішнього аудиту; врахування думки начальника Головного управління Держпродспоживслужби в
Миколаївській області щодо ризикових сфер діяльності установ, що входять до сфери управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Миколаївській област проведення консультацій з начальниками управлінь та відділів Головного управління
Держпродспоживслужби в Миколаївській області з метою правильності формулювання аудиторської думки про ризики у діяльності установ,
що входять до сфери управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області;проведення оцінки ризиків з
метою визначення пріоритетних об’єктів, які будуть підлягати внутрішньому аудиту; врахування результатів внутрішніх аудитів,
проведених за останні три роки; щорічну актуалізацію Стратегічного плану з урахуванням змін, що відбулися у стратегічних
цілях/пріоритетах діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області та установ, що входять до сфери
управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області, а також результатів щорічної оцінки ризиків,
проведеної головним спеціалістом з внутрішнього аудиту.
Цей Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту раз на рік переглядається (актуалізується) з урахуванням змін у стратегічних
цілях/пріоритетах діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області, установ, що входять до сфери
управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області та результатів щорічної оцінки ризиків, проведеної
головним спеціалістом з внутрішнього аудиту.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області
Стратегія планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає: розробка загальної стратегії та плану аудиту;
врахування позиції начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області щодо ризикових сфер діяльності служби;
формування стратегічних цілей внутрішнього аудиту з врахуванням визначеної загальної стратегії діяльності Головного управління
Держпродспоживслужби в Одеській області та мети (місії) внутрішнього аудитпроведення консультацій з відповідальними за діяльність з
метою правильності формулювання аудиторської думки про ризики у діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській
області установ, які належать до сфери управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів та розташовані на території Одеської області; врахування результатів внутрішніх аудитів, проведених за останні два роки;
щорічна актуалізація Стратегічного плану з урахуванням змін, що відбулися у стратегічних цілях/пріоритетах діяльності Головного
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управління Держпродспоживслужби в Одеській області, а також результатів щорічної оцінки ризиків, проведеної підрозділом внутрішнього
аудиту.
Цей Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту раз на рік переглядається (актуалізується) з урахуванням змін у стратегічних
цілях/пріоритетах діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області та результатів щорічної оцінки ризиків,
проведеної сектором внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Полтавській області
Стратегія планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає:формування стратегічних цілей внутрішнього аудиту з
врахуванням визначеної стратегії діяльності установ, що входять до сфери управління Головного управління Держпродспоживслужби в
Полтавській області та мети (місії) внутрішнього аудиту; врахування думки начальника Головного управління Держпродспоживслужби в
Полтавській області щодо ризикових сфер діяльності установ, що входять до сфери управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Полтавській областіпроведення консультацій з начальниками управлінь та відділів Головного управління
Держпродспоживслужби в Полтавській області з метою правильності формулювання аудиторської думки про ризики у діяльності установ,
що входять до сфери управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області; проведення оцінки ризиків з метою
визначення пріоритетних об’єктів, які будуть підлягати внутрішньому аудиту врахування результатів внутрішніх аудитів, проведених за
останні три роки; Щорічну актуалізацію Стратегічного плану з урахуванням змін, що відбулися у стратегічних цілях/пріоритетах діяльності
установ, що входять до сфери управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, а також результатів
щорічної оцінки ризиків, проведеної головним спеціалістом з питань внутрішнього аудиту.
Цей Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту раз на рік переглядається (актуалізується) з урахуванням змін у стратегічних
цілях/пріоритетах діяльності установ, що входять до сфери управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області
та результатів щорічної оцінки ризиків, проведеної головним спеціалістом з питань внутрішнього аудиту.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Рівненській області
Стратегія планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає: формування стратегічних цілей внутрішнього аудиту з
врахуванням визначеної загальної стратегії діяльності Головного управління Держпродспоживслужби Рівненській області та мети (місії)
внутрішнього аудиту; Оцінку діяльності установи її структурних підрозділів щодо реалізації державної політики у галузі ветеринарної
медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, тварин, санітарного
законодавства, неефективного та не результативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок та інших недоліків у
Держпродспоживслужби в Рівненській області Врахування думки начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській
області; Проведені консультації з Першим заступником начальника, заступником начальника, начальниками управлінь, для визначення
правильної думки про ризики у діяльності Управління. Враховані проведені оцінки ризиків з метою визначення пріоритетних об’єктів для
включення в план для проведення внутрішніх аудитів. Врахування результатів проведених аудитів, за останні три роки.
Цей Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту раз на рік переглядається (актуалізується) з урахуванням змін у стратегічних
цілях/пріоритетах діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області та результатів щорічної оцінки ризиків,
проведеної головним спеціалістом з внутрішнього аудиту Деркач Г.В
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Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Сумській області
Стратегія планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає: розробка загальної стратегії та плану аудиту; формування
стратегічних цілей внутрішнього аудиту з врахуванням визначеної загальної стратегії діяльності Головного управління
Держпродспоживслужби в Сумській області та мети (місії) внутрішнього аудиту; врахування думки керівника державного органу щодо
ризикових сфер діяльності державного органу; проведення консультацій з відповідальними за діяльність з метою правильності
формулювання аудиторської думки про ризики у діяльності державного органу; проведення оцінки ризиків з метою визначення
пріоритетних об’єктів, які будуть підлягати внутрішньому аудиту; врахування результатів внутрішніх аудитів, проведених за останні два
роки; щорічну актуалізацію Стратегічного плану з урахуванням змін, що відбулися у стратегічних цілях/пріоритетах діяльності державного
органу, а також результатів щорічної оцінки ризиків, проведеної підрозділом внутрішнього аудиту.
Цей Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту раз на рік переглядається (актуалізується) з урахуванням змін у стратегічних
цілях/пріоритетах діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області та результатів щорічної оцінки ризиків,
проведеної Сектором внутрішнього аудиту.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Тернопільській області
Стратегія планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає: формування стратегічних цілей внутрішнього аудиту з
врахуванням визначеної загальної стратегії діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області; врахування
думки керівника щодо ризикових сфер діяльності Головного управління та підконтрольних установ;проведення консультацій з керівниками
структурних підрозділів Головного управління з метою правильності формулювання аудиторської думки про ризики у діяльності Головного
управління та підконтрольних установ;проведення оцінки ризиків з метою визначення пріоритетних об’єктів, що будуть підлягати
внутрішньому аудиту; врахування результатів попередніх аудитів та ревізій, проведених контролюючими установами.
Цей Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту раз на рік переглядається (актуалізується) з урахуванням змін у стратегічних
цілях/пріоритетах діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області та результатів щорічної оцінки
ризиків, проведеної сектором внутрішнього аудиту.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Харківській області
Стратегія планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає: формування стратегічних цілей внутрішнього аудиту з
врахуванням визначеної загальної стратегії діяльності державного органу та мети (місії) внутрішнього аудиту. Врахування думки керівника
державного органу щодо ризикових сфер діяльності державного органу. Проведення консультацій з відповідальними за діяльність з метою
правильності формулювання аудиторської думки про ризики у діяльності державного органу. Врахування результатів внутрішніх аудитів,
проведених за останні три роки.
Цей Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту раз на рік переглядається (актуалізується) з урахуванням змін у стратегічних
цілях/пріоритетах діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області та результатів щорічної оцінки ризиків,
проведеної сектором внутрішнього аудиту.
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Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Херсонській області
Стратегія планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає: формування стратегічних цілей внутрішнього аудиту з
врахуванням визначеної загальної стратегії діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області та мети (місії)
внутрішнього аудиту; Врахування думки начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області щодо ризикових
сфер діяльності державного органу;проведення консультацій з відповідальними за діяльність з метою правильності формулювання
аудиторської думки про ризики у діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області та установ, які належать
до сфери управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та розташовані на території
Херсонської області; проведення оцінки ризиків з метою визначення пріоритетних об’єктів, які будуть підлягати внутрішньому
аудиту;щорічну актуалізацію Стратегічного плану з урахуванням змін, що відбулися у стратегічних цілях діяльності Головного управління
Держпродспоживслужби в Херсонській області, а також результатів щорічної оцінки ризиків, проведеної посадовою особою внутрішнього
аудиту.
Цей Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту раз на рік переглядається (актуалізується) з урахуванням змін у стратегічних
цілях/пріоритетах діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області та результатів щорічної оцінки ризиків,
проведеної головним спеціалістом з питань внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Хмельницькій області
Стратегія планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає:формування стратегічних цілей внутрішнього аудиту з
врахуванням визначеної загальної стратегії діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області та мети (місії)
внутрішнього аудиту; врахування думи начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області щодо ризикових
сфер діяльності державного органу;проведення консультацій з відповідальними за діяльність з метою правильності формулювання
аудиторської думки про ризики у діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області та установ, які
належать до сфери управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та розташовані на
території Хмельницької області; проведення оцінки ризиків з метою визначення пріоритетних об’єктів, які будуть підлягати внутрішньому
аудиту; щорічну актуалізацію Стратегічного плану з урахуванням змін, що відбулися у стратегічних цілях діяльності Головного управління
Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, а також результатів щорічної оцінки ризиків, проведеної посадовою особою внутрішнього
аудиту.
Цей Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту раз на рік переглядається (актуалізується) з урахуванням змін у стратегічних
цілях/пріоритетах діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області та результатів щорічної оцінки ризиків,
проведеної головним спеціалістом з питань внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Черкаській області
Стратегія планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає: формування стратегічних цілей внутрішнього аудиту враховуючи
загальну стратегію діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області; врахування думки начальника Головного
управління Держпродспоживслужби в Черкаській області щодо ризикованих сфер діяльності;проведення оцінки ризиків з метою визначення
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пріоритетних об’єктів для проведення внутрішніх аудитів; консультації з відповідальними за діяльність з метою формування незалежної та
неупередженої думки про ризики в діяльності державного органу;
Цей Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту раз на рік переглядається (актуалізується) з урахуванням змін у стратегічних
цілях/пріоритетах діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області та результатів щорічної оцінки ризиків,
проведеної головним спеціалістом – внутрішнім аудитором.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Чернівецькій області
Стратегія планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає: ідентифікація подій, що створюють ризики, визначення підходів до
ідентифікації ризиків відповідно до запровадженої системи ризиків при розробці загальної стратегії та плану аудиту; врахування позиції
начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області щодо ризикових сфер діяльності Головного управління;
формування стратегічних цілей внутрішнього аудиту з врахуванням визначеної загальної стратегії діяльності Головного управління
Держпродспоживслужби в Чернівецькій області та мети (місїї) внутрішнього аудиту;проведення консультацій з відповідальними за
діяльність, функції та процеси з метою правильності формулювання аудиторської думки про ризики у діяльності Головного управління
Держпродспоживслужби в Чернівецькій області; визначення пріоритетних об’єктів аудиту за допомогою набору властивих їм факторів
ризику, які будуть підлягати внутрішньому аудиту; врахування результатів внутрішніх аудитів, проведених за останні два роки.
Цей Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту раз на рік переглядається (актуалізується) з урахуванням змін у стратегічних
цілях/пріоритетах діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області та результатів щорічної оцінки ризиків,
проведеної Сектором внутрішнього аудиту Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Чернігівській області
Стратегія планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає: формування стратегічних цілей внутрішнього аудиту з
врахуванням визначеної загальної стратегії діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області та мети (місії)
внутрішнього аудиту; врахування думки керівника Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області щодо ризикових
сфер діяльності державного органу: у галузі ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів, у сфері державного нагляду за
дотриманням санітарного законодавства, карантину та захисту рослин, здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням
законодавства про захист прав споживачів, у тому числі ринковий та метрологічний нагляд, контролю за рекламою та дотриманням
антитютюнового законодавства, контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг, рооти зі зверненням громадян;
проведення оцінки ризиків з метою визначення пріоритетних об’єктів, які будуть підлягати внутрішньому аудиту; врахування результатів
внутрішніх аудитів, проведених за останні три роки.
Цей Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту раз на рік переглядається (актуалізується) з урахуванням змін у стратегічних
цілях/пріоритетах діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області та результатів щорічної оцінки ризиків,
проведеної головним спеціалістом з внутрішнього аудиту.
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Донецька регіональна служба державного ветеринарно – санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті
Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту Донецької регіональної служби державного ветеринарно – санітарного контролю
та нагляду на державному кордоні та транспорті на 2019 – 2021 роки, затверджений В.о. начальника Служби 30 січня 2019 року,
актуалізовано за результатами формування стратегічних цілей внутрішнього аудиту з врахуванням визначеної загальної стратегії діяльності
Донецької регіональної служби державного ветеринарно санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспортіпроведення
оцінки ризиків з метою визначення пріоритетних об’єктів, які будуть підлягати внутрішньому аудиту; врахування результатів внутрішніх
аудитів, проведених за останні три роки. врахування думки В.о. начальника Донецької регіональної служби державного ветеринарно –
санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.
Цей Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту раз на рік переглядається (актуалізується) з урахуванням змін у стратегічних
цілях/пріоритетах діяльності Донецької регіональної служби державного ветеринарно – санітарного контролю та нагляду на державному
кордоні та транспорті.
Придніпровська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті
Стратегія планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає: формування стратегічних цілей внутрішнього аудиту, з
врахуванням діяльності ПРСДВСКН та мети внутрішнього аудиту; врахування думки щодо визначених об’єктів керівником
Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорт щодо
ризикових сфер діяльності в структурних підрозділах; консультації з відповідальними за діяльність з метою правильності формулювання
аудиторської думки про ризики у діяльності Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та
нагляду на державному кордоні та транспорті; врахування результатів внутрішніх аудитів, здійснених за останні три роки; врахування
результатів проведених контрольних заходів (ревізій, аудитів, перевірок) контролюючими органами за останні два роки; проведення оцінки
ризиків з метою визначення пріоритетних об’єктів, які будуть підлягати внутрішньому аудиту 2019-2021 роки.
Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту раз на рік переглядається (актуалізується), з урахуванням змін у стратегічних
цілях/пріоритетах діяльності Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на
державному кордоні та транспорті та аудиторського судження про ризикові сфери діяльності Придніпровської регіональної служби
державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.
Одеська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті
Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту Одеської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю
та нагляду на державному кордоні та транспорті на 2019 – 2021 рокизатверджений начальником Служби 31 січня 2019 року, актуалізовано за
результатами: формування стратегічних цілей внутрішнього аудиту з врахуванням визначеної загальної стратегії діяльності Одеської
регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті; проведення
консультацій з відповідальними за діяльність з метою правильності формулювання аудиторської думки про ризики; проведення оцінки
ризиків з метою визначення пріоритетних об’єктів, які будуть підлягати внутрішньому аудиту; врахування результатів внутрішніх аудитів,
проведених за останні три роки.
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Цей Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту раз на рік переглядається (актуалізується) з урахуванням змін у стратегічних
цілях/пріоритетах діяльності Одеської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному
кордоні та транспорті
ІІI. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
Державна служба Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів
3.2. Завдання внутрішнього аудиту на 2019 – 2021 роки:
Основні документи, які визначають
стратегічні цілі/пріоритети
Стратегічна ціль внутрішнього аудиту
діяльності державного органу
1
2
3
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів
Забезпечення державної політики у сфері Стратегічні цілі/пріоритети ґрунтуються Запобігання фактам незаконного, неефективного та
ветеринарної медицини та безпечності
на нормах Конституції України, Законів
нерезультативного використання бюджетних коштів
харчових продуктів.
України «Про державну службу», «Про
та інших активів
Забезпечення державної політики у сфері запобігання корупції», «Про центральні
державного нагляду за дотриманням
органи влади», «Про доступ до публічної Зміна пріоритетів при проведенні внутрішніх аудитів
санітарного законодавства.
інформації», «Про ветеринарну
(від орієнтації на виявлення фінансових порушень та
Забезпечення державної політики у
медицину», «Про основні засади
дотримання актів законодавства до здійснення оцінки
сферах карантину та захисту рослин,
державного нагляду (контролю) у сфері
ефективності, результативності та якості виконання
насінництва та розсадництва.
господарської діяльності», «Про основні завдань, функцій, бюджетних програм, надання
Забезпечення державної політики у сфері принципи та вимоги до безпечності та
адміністративних послуг, платних послуг, здійснення
здійснення державного нагляду за
якості харчових продуктів», «Про
контрольно-наглядових функцій, ступеня виконання і
дотриманням законодавства про захист
ідентифікацію та реєстрацію тварин»,
досягнення цілей тощо).
прав споживачів.
«Про державний контроль за
Забезпечення державної політики у сфері дотриманням законодавства про харчові
Надання аудиторських рекомендацій, спрямованих на
здійснення державного ринкового
продукти, корми, побічні продукти
покращення діяльності Державної служби України з
нагляду.
тваринного походження, здоров’я та
питань безпечності харчових продуктів та захисту
Забезпечення державної політики у сфері благополуччя тварин», «Про
споживачів.
нагляду (контролю) у системі інженерно- забезпечення санітарного та епідемічного
технічного забезпечення
благополуччя населення», «Про
Постійний професійний розвиток (навчання та
агропромислового комплексу.
пестициди та агрохімікати», Про захист
підвищення кваліфікації) посадових осіб з питань
Забезпечення державної політики у сфері рослин», «Про загальну безпечність
внутрішнього аудиту шляхом самоосвіти та участі у
метрологічного нагляду.
нехарчової продукції», «Про метрологію навчальних заходах з питань внутрішнього аудиту,
Стратегічна ціль/пріоритети
діяльності державного органу
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Забезпечення державної політики у сфері
дотримання вимог щодо формування,
встановлення та застосування державних
регульованих цін.

та метрологічну діяльність»; «Про захист внутрішнього контролю та управління ризиками;
прав споживачів, Положення про
Державну службу України з питань
безпечності харчових продуктів та
захисту прав споживачів, затверджене
Постановою Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2015 року №667.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав у Вінницькій області
Забезпечення державної політики у сфері Стратегічні цілі/пріоритети ґрунтуються Орієнтація внутрішнього аудиту на здійснення оцінки
ветеринарної медицини та безпечності
на нормах Конституції України, Законів
ефективності, результативності та якості виконання
харчових продуктів. Забезпечення
України «Про державну службу», «Про
завдань, функцій, бюджетних програм,
державної політики у сфері державного
запобігання корупції», «Про центральні
адміністративних послуг, платних послуг, у сфері
нагляду за дотриманням санітарного
органи влади», «Про ветеринарну
здійснення державного контролю за дотриманням
законодавства. Забезпечення державної
медицину», «Про основні засади
законодавства в сфері захисту прав споживачів тощо.
політики у сферах карантину та захисту
державного нагляду (контролю) у сфері
рослин, насінництва та розсадництва.
господарської діяльності», «Про основні Надання аудиторських рекомендацій, спрямованих на
Забезпечення державної політики у сфері принципи та вимоги до безпечності та
покращення діяльності Головного управління
здійснення державного нагляду за
якості харчових продуктів», «Про
Держпродспоживслужби у Вінницькій області, її
дотриманням законодавства про захист
ідентифікацію та реєстрацію тварин»,
внутрішнього контролю та досягнення визначених
прав споживачів. Забезпечення
«Про державний контроль за
цілей.
державної політики у сфері здійснення
дотриманням законодавства про харчові
державного ринкового нагляду.
продукти, корми, побічні продукти
Постійний професійний розвиток (навчання та
Забезпечення державної політики у сфері тваринного походження, здоров’я та
підвищення кваліфікації) посадових осіб з питань
нагляду (контролю) у системі інженерно- благополуччя тварин», «Про
внутрішнього аудиту шляхом самоосвіти та участі у
технічного забезпечення
забезпечення санітарного та епідемічного навчальних заходах з питань внутрішнього аудиту,
агропромислового комплексу.
благополуччя населення», «Про
внутрішнього контролю та управління ризиками.
Забезпечення державної політики у сфері пестициди та агрохімікати», Про захист
метрологічного нагляду. Забезпечення
рослин», «Про загальну безпечність
Запобігання фактам незаконного, неефективного та
державної політики у сфері дотримання
нехарчової продукції», «Про метрологію нерезультативного використання бюджетних коштів
вимог щодо формування, встановлення
та метрологічну діяльність»; «Про захист та інших активів.
та застосування державних регульованих прав споживачів», «Положення про
цін.
Головне управління
Держпродспоживслужби у Вінницькій
області», затверджене наказом
Держпродспоживслужби від 06.07.17
№534.
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Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав у Волинській області
Забезпечення державної політики у сфері Стратегічні цілі/пріоритети ґрунтуються Зміна пріоритетів при проведенні внутрішніх аудитів
ветеринарної медицини та безпечності
на нормах Конституції України, Законів
(від орієнтації на виявлення фінансових порушень до
харчових продуктів. Забезпечення
України «Про державну службу», «Про
здійснення оцінки ефективності, результативності та
державної політики у сфері державного
запобігання корупції», «Про доступ до
якості виконання завдань, функцій, бюджетних
нагляду за дотриманням санітарного
публічної інформації», «Про ветеринарну програм, надання, здійснення контрольно-наглядових
законодавства. Забезпечення державної
медицину», «Про захист прав
функцій, ступеня виконання і досягнення цілей тощо
політики у сферах карантину та захисту
споживачів», «Про основні засади
Оцінка якості надання адміністративних послуг та
рослин, насінництва та розсадництва.
державного нагляду (контролю) у сфері
виконання контрольно-наглядових функцій, завдань.
Забезпечення державної політики у сфері господарської діяльності», «Про основні
здійснення державного нагляду за
принципи та вимоги до безпечності та
Вивчення стану бухгалтерського обліку і
дотриманням законодавства про захист
якості харчових продуктів», «Про
внутрішнього контролю, їх моніторинг та
прав споживачів. Забезпечення
забезпечення санітарного та епідемічного розроблення рекомендацій щодо удосконалення цих
державної політики у сфері здійснення
благополуччя населення», «Про карантин систем.
державного ринкового нагляду.
рослин», «Про захист рослин», «Про
Забезпечення державної політики у сфері пестициди і агрохімікати», «Про насіння Дослідження бухгалтерської й оперативної
нагляду (контролю) у сфері інженерноі садивний матеріал», «Про державний
інформації, включаючи експертизу засобів і способів,
технічного забезпечення
ринковий нагляд і контроль нехарчової
що використовуються для визначення, оцінки,
агропромислового комплексу.
продукції», «Про метрологію та
класифікації такої інформації і складання на її основі
Забезпечення державної політики у сфері метрологічну діяльність», «Про ціни і
звітності, а також спеціальне вивчення окремих
метрологічного нагляду. Забезпечення
ціноутворення», «Положення про
статей звітності.
державної політики у сфері дотримання
Головне управління
Оцінка відповідності вимогам законодавства під час
вимог щодо формування, встановлення
Держпродспоживслужби у Волинській
здійснення державного нагляду (контролю).
та застосування державних регульованих області» затверджено наказом
цін.
Держпродспоживслужби від 14 вересня
Оцінка ефективності механізму внутрішнього
2017 року №853.
контролю, вивчення й оцінка контрольних процедур у
структурних підрозділах та бюджетних установах.
Складання та надання висновків і звітів при
проведенні аудитів.
Розроблення і подання пропозицій щодо усунення
виявлених недоліків і пропозицій з підвищення
ефективності управління.
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Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Дніпропетровській
області
Забезпечення державної політики у сфері Закони України від 25.06.1992 № 2498Оцінка діяльності Головного управління
ветеринарної медицини та безпечності
XII «Про ветеринарну медицину», від
Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області
харчових продуктів. Забезпечення
05.04.2007 № 877-V «Про основні засади та підпорядкованих йому установ щодо законності та
державної політики у сфері державного
державного нагляду (контролю) у сфері
достовірності фінансової та бюджетної звітності,
нагляду за дотриманням санітарного
господарської діяльності», від 23.12.1997 правильності ведення бухгалтерського обліку,
законодавства. Забезпечення державної
№ 771/97-ВР «Про основні принципи та
дотримання актів законодавства, планів, процедур у
політики у сферах карантину та захисту
вимоги до безпечності та якості харчових сфері здійснення державного нагляду за дотриманням
рослин, насінництва та розсадництва.
продуктів», «Про державну службу»,
законодавства про захист прав споживачів і
Забезпечення державної політики у сфері «Про запобігання корупції», «Про
санітарного законодавства та надання висновків і
здійснення державного нагляду за
центральні органи влади», «Про доступ
рекомендацій спрямованих на покращення їх
дотриманням законодавства про захист
до публічної інформації»,. Положення
діяльності.
прав споживачів. Забезпечення
про Головне управління
державної політики у сфері здійснення
Держпродспоживслужби в
Зміна пріоритетів при проведенні внутрішніх аудитів
державного ринкового нагляду.
Дніпропетровській області, затверджене
(від орієнтації на виявлення фінансових порушень до
Забезпечення державної політики у сфері наказом Держпродспоживслужби
здійснення оцінки ефективності, результативності та
нагляду (контролю) у системі інженерно- України від 28.07.2017 № 620.
якості виконання завдань, функцій, надання
технічного забезпечення
адміністративних послуг, здійснення контрольноагропромислового комплексу.
наглядових функцій, ступеня виконання і досягнення
Забезпечення державної політики у сфері
цілей тощо).
метрологічного нагляду. Забезпечення
державної політики у сфері дотримання
Створення підґрунтя для проведення внутрішніх
вимог щодо формування, встановлення
аудитів.
та застосування державних регульованих
цін.
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Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав в Донецькій області
Забезпечення державної політики у сфері Стратегічні цілі/пріоритети ґрунтуються Запобігання фактам незаконного, неефективного та
ветеринарної медицини та безпечності
на нормах Конституції України, Законів
нерезультативного використання бюджетних коштів
харчових продуктів. Забезпечення
України «Про державну службу», «Про
та інших активів в бюджетних установах, які входять
державної політики у сфері державного
запобігання корупції», «Про центральні
до сфери управління Держпродспоживслужби та
нагляду за дотриманням санітарного
органи влади», «Про доступ до публічної розташовані на території Донецької області.
законодавства. Забезпечення державної
інформації», «Про ветеринарну
політики у сферах карантину та захисту
медицину», «Про основні засади
Зміна пріоритетів при проведенні внутрішніх аудитів
рослин, насінництва та розсадництва.
державного нагляду (контролю) у сфері
(від орієнтації на виявлення фінансових порушень до
Забезпечення державної політики у сфері господарської діяльності», «Про основні здійснення оцінки ефективності, результативності та
здійснення державного нагляду за
принципи та вимоги до безпечності та
якості виконання завдань, функцій, бюджетних
дотриманням законодавства про захист
якості харчових продуктів», «Про
програм, надання адміністративних послуг,
прав споживачів. Забезпечення
ідентифікацію та реєстрацію тварин»,
здійснення контрольно-наглядових функцій, ступеня
державної політики у сфері здійснення
«Про державний контроль за
виконання і досягнення цілей тощо)
державного ринкового нагляду.
дотриманням законодавства про харчові
Створення підґрунтя для проведення внутрішніх
Забезпечення державної політики у сфері продукти, корми, побічні продукти
аудитів щодо оцінки надійності, ефективності та
нагляду (контролю) у системі інженерно- тваринного походження, здоров’я та
результативності і якості функціювання державного
технічного забезпечення
благополуччя тварин», «Про
органу.
агропромислового комплексу.
забезпечення санітарного та епідемічного
Забезпечення державної політики у сфері благополуччя населення», «Про
метрологічного нагляду. Забезпечення
пестициди та агрохімікати», Про захист
державної політики у сфері дотримання
рослин», «Про загальну безпечність
вимог щодо формування, встановлення
нехарчової продукції», «Про метрологію
та застосування державних регульованих та метрологічну діяльність»; «Про захист
цін.
прав споживачів», «Положення про
Головне управління
Держпродспоживслужби в Донецькій
області», затверджене наказом
Держпродспоживслужби від 14.09.17
року №855, інші нормативно-правові
акти.
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Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав в Житомирській області
Забезпечення державної політики у сфері Стратегічні цілі ґрунтуються на нормах
Основними цілями внутрішнього аудиту на період до
ветеринарної медицини та безпечності
Конституції та законів України, указів
2021 року включно, які матимуть вплив на діяльність
харчових продуктів. Забезпечення
Президента України та постанов
Головного управління є:
державної політики у сфері державного
Верховної Ради України, прийнятими
нагляду за дотриманням санітарного
відповідно до Конституції та законів
Зміна пріоритетів при проведенні внутрішніх аудитів
законодавства. Забезпечення державної
України, актів Кабінету Міністрів
(від орієнтації на виявлення фінансових порушень до
політики у сферах карантину та захисту
України, доручень Прем'єр-міністра
здійснення оцінки ефективності, результативності та
рослин, насінництва та розсадництва.
України, наказів Міністерства аграрної
якості виконання завдань, функцій, бюджетних
Забезпечення державної політики у сфері політики та продовольства України,
програм, надання, здійснення контрольно-наглядових
здійснення державного нагляду за
Міністерства охорони здоров’я України, функцій, ступеня виконання і досягнення цілей тощо).
дотриманням законодавства про захист
Міністерства економічного розвитку і
прав споживачів. Забезпечення
торгівлі України, доручень Міністра
Запровадження ефективних механізмів діяльності
державної політики у сфері здійснення
аграрної політики та продовольства
Головного управління шляхом розробки робочих
державного ринкового нагляду.
України, його першого заступника та
процедур для цілей державного контролю (нагляду) та
Забезпечення державної політики у сфері заступників, наказів
реалізації повноважень Держпродспоживслужби на
нагляду (контролю) у системі інженерно- Держпродспоживслужби, доручень
території Житомирської області.
технічного забезпечення
Голови Держпродспоживслужби та його
агропромислового комплексу.
заступників, а також Положення про
Оцінка системи внутрішнього контролю, підвищення
Забезпечення державної політики у сфері Головне управління Державної служби
рівня його ефективності.
метрологічного нагляду.
України з питань безпечності харчових
Забезпечення державної політики у сфері продуктів та захисту споживачів в
Здійснення контролю за організацією плановодотримання вимог щодо формування,
Житомирській області, затвердженого
фінансової роботи та за використанням фінансових і
встановлення та застосування державних наказом Держпродспоживслужби від
матеріальних ресурсів.
регульованих цін.
17.07.2017 № 566; .
Оцінка та результативність здійснення контрольнонаглядових функцій.
Підвищення якості та доступності надання
адміністративних послуг громадянам та бізнесу.
Забезпечення ефективного, результативного і
цільового використання бюджетних коштів.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав в Закарпатській області
Забезпечення реалізації державної
Закони України: «Про державну
Зміна пріоритетів при проведенні внутрішніх аудитів
політики:
службу», «Про бухгалтерський облік та
від аудиту відповідності до аудиту ефективності.
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у галузі ветеринарної медицини та
фінансову звітність в Україні», «Про
Оцінка ефективності планування і виконання
безпечності харчових продуктів; у сфері
основні засади державного нагляду
бюджетних програм, якості надання адміністративних
державного нагляду за дотриманням
(контролю) у сфері господарської
послуг та виконання контрольно-наглядових функцій,
санітарного законодавства; у сферах
діяльності», «Про ветеринарну
завдань, визначених актами законодавства,
карантину та захисту рослин,
медицину», «Про основні принципи та
правильності ведення та достовірності фінансової та
насінництва та розсадництва, контролю
вимоги до безпечності та якості харчових бюджетної звітності, використання і збереження
за якістю зерна та продуктів його
продуктів», «Про державний контроль за активів у Головному управлінні
переробки; у сфері нагляду (контролю) у дотриманням законодавства про харчові
Держпродспоживслужби в Закарпатській області та
системі інженерно-технічного
продукти, корми, побічні продукти
установах, що входять до сфери Головного
забезпечення агропромислового
тваринного походження, здоров’я та
управління, надання висновків і рекомендацій
комплексу; у сферах: нагляду (контролю) благополуччя тварин», «Про
спрямованих на покращення їх діяльності.
за дотриманням законодавства про
забезпечення санітарного та епідемічного
захист прав споживачів (у тому числі
благополуччя населення», «Про
Запровадження проведення внутрішніх аудитів
споживачів виробів з дорогоцінних
карантин рослин», «Про насіння і
оцінки ефективності функціонування системи
металів та дорогоцінного каміння);
садивний матеріал», "Про захист прав
внутрішнього контролю.
здійснення державного ринкового
споживачів", Положення про Головне
нагляду; здійснення метрологічного
управління Держпродспоживслужби в
Покращення якості виконання функцій з здійснення
нагляду; попередження та зменшення
Закарпатській області, затверджене
внутрішнього аудиту.
вживання тютюнових виробів та їх
наказом Держпродспоживслужби від 14
шкідливого впливу на здоров’я
вересня 2017 року № 852.
населення; здійснення державного
нагляду за дотриманням законодавства
про рекламу; у сфері дотримання вимог
щодо формування встановлення та
застосування державних регульованих
цін.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав в Запорізькій області
Здійснення державного нагляду
Закон України «Про державну службу»
Запобігання фактам незаконного, неефективного та
(контролю) у галузі ветеринарної
Закон України «Про запобігання
нерезультативного використання бюджетних коштів;
медицини та безпечності харчових
корупції», Закон України «Про
виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності
продуктів; здійснення державного
центральні органи виконавчої влади»
бюджетних установ, що належать до сфери
нагляду (контролю) за дотриманням
Закон України «Про доступ до публічної управління Держпродспоживслужби, підпорядковані
санітарного законодавства; здійснення
інформації», Закон України «Про основні Головному управлінню Держпродспоживслужби в
державного нагляду (контролю) за
засади державного нагляду (контролю) у Запорізькій області та розташовані на території
дотриманням законодавства про захист
сфері господарської діяльності»
Запорізькій області.
прав споживачів; здійснення ринкового
Закон України «Про ветеринарну
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нагляду в межах сфери своєї
відповідальності; здійснення
метрологічного нагляду; здійснення
державного нагляду (контролю) у сферах
карантину та захисту рослин; здійснення
державного нагляду (контролю) у сфері
насінництва та розсадництва;
здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері контролю за якістю
зерна та продуктів його переробки;
здійснення державного нагляду
(контролю) у системі інженернотехнічного забезпечення
агропромислового комплексу;
здійснення державного нагляду
(контролю) за дотриманням вимог
законодавства щодо формування,
встановлення та застосування державних
регульованих цін; здійснення державного
нагляду (контролю) за дотриманням
вимог законодавства з питань
туристичної діяльності у межах своїх
повноважень, визначених
законодавством; надання
адміністративних послуг, передбачених
чинним законодавством України;
складання у межах повноважень,
передбачених законом, протоколів та
розгляд справ про порушення
законодавства у відповідній сфері;
вжиття заходів щодо усунення порушень
вимог законодавства і притягнення
винних у таких порушеннях осіб до
відповідальності у межах повноважень,
передбачених законом; застосовуння
фінансових санкцій до суб’єктів

медицину», Закон України «Про
державний контроль за дотриманням
законодавства про харчові продукти,
корми, побічні продукти тваринного
походження, здоров’я та благополуччя
тварин», Закон України «Про основні
принципи та вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів», Закон
України «Про ідентифікацію та
реєстрацію тварин»
Закон України «Про забезпечення
санітарного та епідемічного
благополуччя населення»
Закон України «Про захист прав
споживачів»
Закон України «Про державний
ринковий нагляд і контроль нехарчової
продукції»
Закон України «Про загальну безпечність
нехарчової продукції»
Закон України «Про метрологію та
метрологічну діяльність»
Закон України «Про пестициди та
агрохімікати»
Закон України «Про захист рослин»
Закон України «Про ціни та
ціноутворення»
Концепція державної політики у сфері
захисту прав споживачів на період до
2020 року, схвалена розпорядженням
Кабінету Міністрів України від
29.03.2017 № 217-р.
Положення про Головне управління
Держпродспоживслужби в Запорізькій
області, яке затверджено наказом
Держпродспоживслужби України від

Зміна пріоритетів при проведенні внутрішніх аудитів
(від орієнтації на виявлення фінансових порушень та
дотримання актів законодавства до здійснення оцінки
ефективності, результативності та якості виконання
завдань, функцій, бюджетних програм, надання
адміністративних послуг, платних послуг, здійснення
контрольно-наглядових функцій, ступеня виконання і
досягнення цілей тощо).
Удосконалення та підвищення ефективності системи
внутрішнього контролю (у тому числі управління) в
бюджетних установах, що належать до сфери
управління Держпродспоживслужби, підпорядковані
Головному управлінню Держпродспоживслужби в
Запорізькій області та розташовані на території
Запорізькій області, для забезпечення виконання
ними своїх функцій та завдань у найбільш
ефективний, результативний та економний спосіб .
Удосконалення та підвищення ефективності системи
внутрішнього контролю в Головному управлінні
Держпродспоживслужби в Запорізькій області.
Покращення якості виконання функцій зі здійснення
внутрішнього аудиту.
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господарювання за порушення вимог
14.08.2017 р. № 672
законодавства; підготовка пропозицій
інші нормативно-правові акти.
щодо вдосконалення законодавства з
питань, що належать до його
компетенції; здійснення контролю за
виконанням функцій, завдань,
бюджетних програм, наданням платних
та адміністративних послуг установами,
що належать до сфери управління
Головного управління, та надання їм
практичної допомоги.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав в Івано-Франківській області
Забезпечення державної політики у сфері Положення про Головне управління
Основними цілями внутрішнього аудиту на період до
ветеринарної медицини та безпечності
Держпродспоживслужби в Івано2021 року включно, які матимуть вплив на діяльність
харчових продуктів. Забезпечення
Франківській області, затверджене
Головного управління:
державної політики у сфері державного
наказом Держпродспоживслужби
нагляду за дотриманням санітарного
України від 04.08. 2017 року № 644
Запобігання фактам незаконного, неефективного
законодавства.
Стратегічні цілі/пріоритети ґрунтуються використання бюджетних коштів та інших активів.
Забезпечення державної політики у
на нормах Конституції України, Законів
сферах карантину та захисту рослин,
України «Про державну службу», «Про
Зміна пріоритетів при проведенні внутрішніх аудитів
насінництва та розсадництва.
запобігання корупції», «Про центральні
(від орієнтації на виявлення фінансових порушень до
Забезпечення державної політики у сфері органи влади», «Про доступ до публічної здійснення оцінки ефективності, результативності та
здійснення державного нагляду за
інформації», «Про ветеринарну
якості виконання завдань, функцій, бюджетних
дотриманням законодавства про захист
медицину», «Про основні засади
програм, надання, здійснення контрольно-наглядових
прав споживачів. Забезпечення
державного нагляду (контролю) у сфері
функцій, ступеня виконання і досягнення цілей тощо).
державної політики у сфері здійснення
господарської діяльності», «Про основні
державного ринкового нагляду.
принципи та вимоги до безпечності та
Забезпечення державної політики у сфері якості харчових продуктів», «Про
нагляду (контролю) у системі інженерно- ідентифікацію та реєстрацію тварин»,
технічного забезпечення
«Про державний контроль за
агропромислового комплексу.
дотриманням законодавства про харчові
Забезпечення державної політики у сфері продукти, корми, побічні продукти
метрологічного нагляду. Забезпечення
тваринного походження, здоров’я та
державної політики у сфері дотримання
благополуччя тварин», «Про
вимог щодо формування, встановлення
забезпечення санітарного та епідемічного
та застосування державних регульованих благополуччя населення», «Про
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цін.

пестициди та агрохімікати», Про захист
рослин», «Про загальну безпечність
нехарчової продукції», «Про метрологію
та метрологічну діяльність»; «Про захист
прав споживачів», інші нормативно правові акти.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав в Київській області
Забезпечення державної політики у сфері Стратегічні цілі/пріоритети ґрунтуються Оцінка законності та достовірності фінансової
ветеринарної медицини та безпечності
на нормах Законів України «Про
звітності, функцій, бюджетних програм, правильності
харчових продуктів. Забезпечення
державну службу», «Про запобігання
ведення бухгалтерського обліку, дотримання
державної політики у сфері державного
корупції», «Про центральні органи
процедур з надання ветеринарних послуг та
нагляду за дотриманням санітарного
влади», Положення про Головне
адміністративних послуг, відповідність
законодавства.
управління Держпродспоживслужби в
документообігу та кадрової політики, виконання
Забезпечення державної політики у
Київській області від 23.08.2017 № 761,
завдань у сфері ветеринарної медицини установ що
сферах карантину та захисту рослин,
Закон України «Про Ветеринарну
входять до сфери Головного управління
насінництва та розсадництва.
медицину», Закон України «Про основні Держпродспоживслужби в Київській області.
Забезпечення державної політики у сфері принципи та вимоги до безпечності та
здійснення державного нагляду за
якості харчових продуктів», Закон
Зміна пріоритетів при проведенні внутрішніх аудитів
дотриманням законодавства про захист
України «Про ідентифікацію та
виявлення фінансових порушень та дотримання актів
прав споживачів. Забезпечення
реєстрацію тварин», Закон України «Про законодавства до здійснення оцінки ефективності,
державної політики у сфері здійснення
державний контроль за дотриманням
результативності та якості виконання завдань,
державного ринкового нагляду.
законодавства про харчові продукти,
функцій при наданні адміністративних послуг,
Забезпечення державної політики у сфері корми, побічні продукти тваринного
платних послуг, здійснення контрольно-наглядових
нагляду (контролю) у системі інженерно- походження, здоров’я та благополуччя
функцій установами Головного управління
технічного забезпечення
тварин» та інші нормативно-правові акти Держпродспоживслужби в Київській області.
агропромислового комплексу.
що стосуються діяльності державної
Забезпечення державної політики у сфері установи, Закон України «Про
Удосконалення та підвищення ефективності системи
метрологічного нагляду. Забезпечення
забезпечення епідемічного санітарного
внутрішнього контролю в бюджетних установах, що
державної політики у сфері дотримання
благополуччя населення», Закон України належать до сфери Головного управління
вимог щодо формування, встановлення
«Про захист населення від інфекційних
Держпродспоживслужби в Київській області.
та застосування державних регульованих хвороб», Закон України «Про захист прав
цін.
споживачів», Закон України «Про
Оцінка відповідності вимогам законодавства під час
звернення громадян».
здійснення державного контрою та нагляду.
Надання висновків і рекомендацій спрямованих на
покращення діяльності Головного управління
Держпродспоживслужби в Київській області.
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Покращення якості виконання функцій з здійснення
внутрішнього аудиту, постійний професійний
розвиток (навчання та підвищення кваліфікації)
посадових осіб з питань внутрішнього аудиту шляхом
самоосвіти та участі у навчальних заходів з питань
внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю та
управління ризиками.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав в м. Києві
Забезпечення державної політики у сфері Стратегічні цілі/пріоритети ґрунтуються Зміна пріоритетів при проведенні внутрішніх аудитів
ветеринарної медицини та безпечності
на нормах Конституції України, Законів
від орієнтації на виявлення нефінансових та
харчових продуктів. Забезпечення
України «Про державну службу», «Про
фінансових порушень до здійснення оцінки
державної політики у сфері державного
запобігання корупції», «Про державний
ефективності, результативності та якості виконання
нагляду за дотриманням санітарного
ринковий нагляд і контроль нехарчової
завдань, функцій, надання, здійснення контрольнозаконодавства.
продукції», «Про загальну безпечність
наглядових функцій, ступеня виконання і досягнення
Забезпечення державної політики у
нехарчової продукції», «Про основні
цілей Головним управлінням
сферах карантину та захисту рослин,
засади державного нагляду (контролю) у Держпродспоживслужби в м. Києві.
насінництва та розсадництва.
сфері господарської діяльності», «Про
Забезпечення державної політики у сфері доступ до публічної інформації», "Про
Запобігання фактам незаконного, неефективного та
здійснення державного нагляду за
звернення громадян", «Про заходи щодо нерезультативного використання бюджетних коштів
дотриманням законодавства про захист
попередження та зменшення вживання
та інших активів.
прав споживачів. Забезпечення
тютюнових виробів і їх шкідливого
державної політики у сфері здійснення
впливу на здоров'я населення», «Про
Надання аудиторських рекомендацій, спрямованих на
державного ринкового нагляду.
рекламу», «Про основні принципи та
покращення діяльності Головного управління
Забезпечення державної політики у сфері вимоги до безпечності та якості харчових Держпродспоживслужби в м. Києві, його
нагляду (контролю) у системі інженерно- продуктів», «Про забезпечення
внутрішнього контролю та досягнення визначених
технічного забезпечення
санітарного та епідемічного
цілей.
агропромислового комплексу.
благополуччя населення», «Про
Забезпечення державної політики у сфері метрологію та метрологічну діяльність»,
метрологічного нагляду. Забезпечення
Положення про Головного управління
державної політики у сфері дотримання
Держпродспоживслужби в м. Києві, яке
вимог щодо формування, встановлення
затверджене наказом
та застосування державних регульованих Держпродспоживслужби від 14.09.2017
цін.
№ 860 та іншіх нормативно-правових
актах.
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Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав в Кіровоградській області
Забезпечення державної політики у сфері Стратегічні цілі ґрунтуються на нормах
Основними цілями внутрішнього аудиту на період до
ветеринарної медицини та безпечності
Конституції та законів України, указів
2021 року включно, які матимуть вплив на діяльність
харчових продуктів. Забезпечення
Президента України та постанов
Головного управління є:
державної політики у сфері державного
Верховної Ради України, прийнятими
нагляду за дотриманням санітарного
відповідно до Конституції та законів
Запобігання фактам незаконного, неефективного та
законодавства. Забезпечення державної
України, актів Кабінету Міністрів
нерезультативного використання бюджетних коштів
політики у сферах карантину та захисту України, доручень Прем'єр-міністра
та інших активів в бюджетних установах, які входять
рослин, насінництва та розсадництва.
України, наказів Міністерства аграрної
до сфери управління Держпродспоживслужби та
Забезпечення державної політики у сфері політики та продовольства України,
розташовані на території Кіровоградської області.
здійснення державного нагляду за
Міністерства охорони здоров’я України,
дотриманням законодавства про захист
Міністерства економічного розвитку і
Зміна пріоритетів при проведенні внутрішніх аудитів
прав споживачів. Забезпечення
торгівлі України, доручень Міністра
(від орієнтації на виявлення фінансових порушень до
державної політики у сфері здійснення
аграрної політики та продовольства
здійснення оцінки ефективності, результативності та
державного ринкового нагляду.
України, його першого заступника та
якості виконання завдань, функцій, бюджетних
Забезпечення державної політики у сфері заступників, наказів
програм, надання, здійснення контрольно-наглядових
нагляду (контролю) у системі інженерно- Держпродспоживслужби, доручень
функцій, ступеня виконання і досягнення цілей тощо).
технічного забезпечення
Голови Держпродспоживслужби та його
агропромислового комплексу.
заступників, а також Положення про
Забезпечення державної політики у сфері головне управління
метрологічного нагляду. Забезпечення
Держпродспоживслужби в
державної політики у сфері дотримання Кіровоградській області затверджене
вимог щодо формування, встановлення
наказом від 17.07.2017 №565; Положення
та застосування державних регульованих про сектор внутрішнього аудиту
цін.
Головного управління
Держпродспоживслужби в
Кіровоградській області, затвердженого
наказом Головного управління
Держпродспоживслужби в
Кіровоградській області від 01.08.2017 №
145.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав в Луганській області
Забезпечення державної політики у сфері Стратегічні цілі/пріоритети ґрунтуються Орієнтація внутрішнього аудиту на здійснення оцінки
ветеринарної медицини та безпечності
на нормах Конституції України, Законів
ефективності, результативності та якості виконання
харчових продукті. Забезпечення
України «Про ветеринарну медицину»,
завдань, функцій, бюджетних програм,
державної політики у сфері здійснення
«Про основні засади державного нагляду адміністративних послуг тощо.
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державного контролю за дотриманням
законодавства про захист прав
споживачів. Забезпечення державної
політики у сферах карантину та захисту
рослин, насінництва та розсадництва.
Забезпечення державної політики у сфері
державного нагляду за дотриманням
санітарного законодавства. Забезпечення
державної політики у сфері здійснення
державного ринкового нагляду.
Забезпечення державної політики у сфері
нагляду (контролю) у системі інженернотехнічного забезпечення
агропромислового комплексу.
Забезпечення державної політики у сфері
метрологічного нагляду.
Забезпечення державної політики у сфері
дотримання вимог щодо формування,
встановлення та застосування державних
регульованих цін.

(контролю) у сфері господарської
діяльності», «Про основні принципи та
Надання аудиторських рекомендацій, спрямованих на
вимоги до безпечності та якості харчових покращення діяльності Головного управління
продуктів», «Про ідентифікацію та
Держпродспоживслужби в Луганській області, її
реєстрацію тварин», «Про державний
внутрішнього контролю та досягнення визначених
контроль за дотриманням законодавства
цілей та завдань.
про харчові продукти, корми, побічні
продукти тваринного походження,
Постійний професійний розвиток (навчання та
здоров’я та благополуччя тварин», «Про
підвищення кваліфікації) посадових осіб з питань
забезпечення санітарного та епідемічного внутрішнього аудиту шляхом самоосвіти та участі у
благополуччя населення», «Про
навчальних заходах з питань внутрішнього аудиту,
пестициди та агрохімікати», Про захист
внутрішнього контролю та управління ризиками.
рослин», «Про загальну безпечність
нехарчової продукції», «Про метрологію Запобігання фактам незаконного, неефективного та
та метрологічну діяльність»; «Про захист нерезультативного використання бюджетних коштів
прав споживачів», «Про державну
та інших активів.
службу», «Про запобігання корупції»,
«Про центральні органи влади», «Про
доступ до публічної інформації»,
«Положення про Головне управління
Держпродспоживслужби в Луганській
області», затверджене наказом
Держпродспоживслужби від 14.08.17
року №673, інші нормативно-правові
акти.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав в Миколаївській області
Забезпечення державної політики у
Стратегічні цілі ґрунтуються на нормах
Запобігання фактам незаконного, неефективного та
сфері ветеринарної медицини та
Конституції та законів України, указів
нерезультативного використання бюджетних коштів
безпечності харчових продуктів.
Президента України та постанов
та інших активів в бюджетних установах, які входять
Забезпечення державної політики у
Верховної Ради України, прийнятими
до сфери управління Держпродспоживслужби та
сфері державного нагляду за
відповідно до Конституції та законів
розташовані на території Миколаївської області;
дотриманням санітарного законодавства. України, актів Кабінету Міністрів
зміна пріоритетів при проведенні внутрішніх аудитів
Забезпечення державної політики у
України, доручень Прем'єр-міністра
(від орієнтації на виявлення фінансових порушень до
сферах карантину та захисту рослин,
України, наказів Міністерства аграрної
здійснення оцінки ефективності, результативності та
насінництва та розсадництва.
політики та продовольства України,
якості виконання завдань, функцій, бюджетних
Забезпечення державної політики у
Міністерства охорони здоров’я України, програм, надання адміністративних послуг,
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сфері здійснення державного нагляду за
дотриманням законодавства про захист
прав споживачів. Забезпечення
державної політики у сфері здійснення
державного ринкового нагляду.
Забезпечення державної політики у сфері
дотримання вимог щодо формування,
встановлення та застосування державних
регульованих цін. Забезпечення
державної політики у сфері нагляду
(контролю) у системі інженернотехнічного забезпечення
агропромислового комплексу.

Міністерства економічного розвитку і
здійснення контрольно-наглядових функцій, ступеня
торгівлі України, доручень Міністра
виконання і досягнення цілей тощо).
аграрної політики та продовольства
України, його першого заступника та
Створення підґрунтя для проведення внутрішніх
заступників, наказів
аудитів щодо правильності ведення бухгалтерського
Держпродспоживслужби, доручень
обліку та достовірності фінансової і бюджетної
Голови Держпродспоживслужби та його звітності, дотримання вимог нормативно-правових
заступників, актів місцевих державних
актів і внутрішніх організаційно-розпорядчих
адміністрацій, органів місцевого
документів, процедур, регламентів, стандартів, а
самоврядування, а також Положення про також ефективності, надійності, результативності та
Головне управління
якості виконання завдань, функцій та процесів.
Держпродспоживслужби в
Миколаївській області, Положення про
Професійний розвиток працівників підрозділу
міські, міжрайонні та районні Управління внутрішнього аудиту;
Головного управління
здійснення ризик-орієнтованого планування
Держпродспоживслужби в
діяльності, ведення Бази даних об’єктів внутрішнього
Миколаївській області, Положення про
аудиту та оновлення інформації в ній, проведення
міські та районні державні лікарні
оцінки ризиків, формування та ведення реєстрів
ветеринарної медицини, Положення про
ризиків.
міжрайонні державні лабораторії
Держпродспоживслужби, Положення про Звітування про діяльність з внутрішнього аудиту.
регіональну державну лабораторію
Держпродспоживслужби.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав в Одеській області
Основними цілями на період до 2021
Стратегічні цілі ґрунтуються на нормах
Зміна пріоритетів при проведенні внутрішніх аудитів
року включно, які матимуть вплив на
Конституції та законів України, указів
від фінансових аудитів до аудитів ефективності,
діяльність Головного управління
Президента України та постанов
результативності та якості виконання завдань,
Держпродспоживслужби в Одеській
Верховної Ради України, прийнятими
функцій, бюджетних програм, адміністративних
області є: забезпечення державної
відповідно до Конституції та законів
послуг тощо.
політики у сфері ветеринарної медицини України, актів Кабінету Міністрів
та безпечності харчових продуктів,
України, доручень Прем'єр-міністра
Перевірка наявності, стану і забезпечення збереження
забезпечення державної політики у сфері України, наказів Міністерства аграрної
майна.
державного нагляду за дотриманням
політики та продовольства України,
санітарного законодавства.
Міністерства охорони здоров’я України, Проведення внутрішніх аудитів по окремих випадках
забезпечення державної політики у
Міністерства економічного розвитку і
за дорученням керівництва;
сферах карантину та захисту рослин,
торгівлі України, доручень Міністра
Складання та надання висновків і звітів при
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нассіництва та розсадництва,
забезпечення державної політики у сфері
здійснення державного нагляду за
дотриманням законодавства про захист
прав споживачів, забезпечення державної
політики у сфері здійснення державного
ринкового нагляду, забезпечення
державної політики у сфері дотримання
вимог щодо формування, встановлення
та застосування державних регульованих
цін.

аграрної політики та продовольства
України, його першого заступника та
заступників, наказів
Держпродспоживслужби, доручень
Голови Держпродспоживслужби та його
заступників, актів місцевих державних
адміністрацій, органів місцевого
самоврядування, а також Положення про
Головне управління
Держпродспоживслужби в Одеській
області, затверджене Наказом Головного
управління Держпродспоживслужби в
Одеській області № 854 від 14.09.2017
року.

проведенні внутрішніх аудитів.
Розроблення і надання пропозицій щодо усунення
виявлених недоліків і надання пропозицій щодо
підвищення ефективності управління.
Підвищення рівня ефективності внутрішнього
контролю;
Забезпечення ефективного, результативного і
цільового використання бюджетних коштів.
Здійснення контролю за організацією плановофінансової роботи та за використанням фінансових і
матеріальних ресурсів.
Підвищення якості та доступності надання
адміністративних послуг громадянам та бізнесу;
Підвищення рівня ефективності контролю наглядових
функцій.
Створення підґрунтя для проведення проведення
внутрішніх аудитів.
Професійний розвиток працівників підрозділу
внутрішнього аудиту.

Формування та ведення реєстрів ризиків, проведення
оцінки ризиків.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав в Полтавській області
Забезпечення реалізації державної
Закони України: «Про державну
Зміна пріоритетів при проведенні внутрішніх аудитів
політики: у галузі ветеринарної
службу», «Про бухгалтерський облік та
від аудиту відповідності до аудиту ефективності.
медицини та безпечності харчових
фінансову звітність в Україні», «Про
продуктів; у сфері державного нагляду за основні засади державного нагляду
Оцінка ефективності планування і виконання
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дотриманням санітарного законодавства; (контролю) у сфері господарської
бюджетних програм, якості надання адміністративних
у сферах карантину та захисту рослин,
діяльності», «Про ветеринарну
послуг та виконання контрольно-наглядових функцій,
насінництва та розсадництва, контролю
медицину», Про основні принципи та
завдань, визначених актами законодавства,
за якістю зерна та продуктів його
вимоги до безпечності та якості харчових правильності ведення та достовірності фінансової та
переробки;
продуктів», «Про державний контроль за бюджетної звітності, використання і збереження
у сфері нагляду (контролю) у системі
дотриманням законодавства про харчові
активів у Головному управлінні
інженерно-технічного забезпечення
продукти, корми, побічні продукти
Держпродспоживслужби в Полтавській області та
агропромислового комплексу; у сферах:
тваринного походження, здоров’я та
бюджетних установах, що входять до сфери
нагляду (контролю) за дотриманням
благополуччя тварин», «Про
Головного управління, надання висновків і
законодавства про захист прав
забезпечення санітарного та епідемічного рекомендацій спрямованих на покращення їх
споживачів (у тому числі споживачів
благополуччя населення», «Про
діяльності.
виробів з дорогоцінних металів та
карантин рослин», «Про насіння і
дорогоцінного каміння); здійснення
садивний матеріал», «Про захист прав
Запровадження проведення внутрішніх аудитів
державного ринкового нагляду;
споживачів», Положення про Головне
оцінки ефективності функціонування системи
здійснення метрологічного нагляду;
управління Держпродспоживслужби в
внутрішнього контролю.
попередження та зменшення вживання
Полтавській області.
тютюнових виробів та їх шкідливого
Покращення якості виконання функцій з здійснення
впливу на здоров’я населення;
внутрішнього аудиту.
здійснення державного нагляду за
дотриманням законодавства про рекламу;
у сфері дотримання вимог щодо
формування,
встановлення та застосування державних
регульованих цін.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав в Рівненській області
Забезпечення державної політики у:
Стратегічні цілі/пріоритети ґрунтуються Орієнтація внутрішнього аудиту на здійснення оцінки
сфері ветеринарної медицини та
на нормах Конституції України, Законів
ефективності, результативності та якості виконання
безпечності харчових продуктів; у сфері
України «Про державну службу», «Про
завдань, функцій, бюджетних програм,
державного нагляду за дотриманням
запобігання корупції», «Про центральні
адміністративних послуг тощо.
санітарного законодавства; у сферах
органи влади», «Про доступ до публічної -надання аудиторських рекомендацій, спрямованих на
карантину та захисту рослин,
інформації», «Про ветеринарну
покращення діяльності Головного управління
насінництва та розсадництва; у сфері
медицину», «Про основні засади
Держпродспоживслужби в Рівненській області, її
здійснення державного нагляду за
державного нагляду (контролю) у сфері
внутрішнього контролю та досягнення визначених
дотриманням законодавства про захист
господарської діяльності», «Про основні цілей.
прав споживачів; у сфері нагляду
принципи та вимоги до безпечності та
(контролю) у системі інженерно –
якості харчових продуктів», «Про
Запобігання фактам незаконного, неефективного
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технічного забезпечення
агропромислового комплексу;у сфері
здійснення державного ринкового
нагляду;у сфері метрологічного нагляду;
у сфері дотримання вимог щодо
формування, встановлення та
застосування державних регульованих
цін.

ідентифікацію та реєстрацію тварин»,
використання бюджетних коштів та інших активів.
«Про державний контроль за
дотриманням законодавства про харчові
Постійний професійний розвиток (навчання та
продукти, корми, побічні продукти
підвищення кваліфікації) посадових осіб з питань
тваринного походження, здоров’я та
внутрішнього аудиту шляхом самоосвіти та участі у
благополуччя тварин», «Про
навчальних заходах з питань внутрішнього аудиту,
забезпечення санітарного та епідемічного внутрішнього контролю та управління ризиками.
благополуччя населення», «Про
пестициди та агрохімікати», Про захист
рослин», «Про загальну безпечність
нехарчової продукції», «Про метрологію
та метрологічну діяльність»; «Про захист
прав споживачів», «Положення про
Головне управління
Держпродспоживслужби в Рівненській
області» затверджено наказом
Держпродспоживслужби України від
14.08.2017 №727, інші нормативноправові акти.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав в Сумській області
Забезпечення реалізації державної
Стратегії визначаються цілями
Зміна пріоритетів при проведенні внутрішніх аудитів
політики у галузі ветеринарної
Головного управління
(від орієнтації виявлення фінансових порушень до
медицини, сферах безпечності та
Держпродспоживслужби в Сумській
здійснення оцінки ефективності, результативності та
окремих показників якості харчових
області, визначені Положенням
якості виконання завдань, функцій, бюджетних
продуктів, ідентифікації та реєстрації
Головного управління
програм, надання, здійснення контрольно –
тварин. Здійснення державного
Держпродспоживслужби в Сумській
наглядових функцій, ступеня виконання і досягнення
ветеринарно-санітарного контролю,
області, затвердженим наказом
цілей тощо).
державного нагляду (контролю) за
Державної служби України з питань
здоров’ям та благополуччям тварин,
безпечності харчових продуктів та
Оцінка відповідності вимогам законодавства під час
безпечністю та окремими показниками
захисту споживачів від 17.07.2017 №564. здійснення державного контрою та нагляду.
якості харчових продуктів, неїстівних
Завдання стратегії ґрунтуються на
продуктів тваринного походження,
нормах Конституції України, Законів
Вивчення стану бухгалтерського обліку,
репродуктивним матеріалом, племінною України «Про державну службу», «Про
достовірності фінансової та бюджетної звітності.
справою у тваринництві, біологічними
засади запобігання і протидії корупції»
продуктами, патологічним матеріалом,
«Про ветеринарну медицину», «Про
Виконання законів та інших нормативних актів.
ветеринарними препаратами,
основні принципи та вимоги до
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субстанціями, кормовими добавками,
преміксами, кормами та іншими
об’єктами санітарних заходів,
застосуванням санітарних та
ветеринарно-санітарних заходів щодо
охорони в межах компетенції території
України від проникнення хвороб тварин з
території інших держав або карантинних
зон. Забезпечення реалізації державної
політики у галузі фітосанітарної безпеки
та здійснення державного контролю за:
дотриманням карантинного режиму і
проведенням заходів з карантину рослин
при вирощуванні, заготівлі, вивезенні,
ввезенні, транспортуванні, зберіганні,
переробці, реалізації та використанні
об'єктів регулювання; дотриманням
регламентів зберігання, транспортування,
торгівлі та застосування засобів захисту
рослин. Здійснення державного нагляду
(контролю) за дотриманням санітарного
законодавства, біологічними продуктами,
патологічним матеріалом, застосуванням
санітарних заходів, профілактичних і
протиепідемічних заходів щодо охорони
в межах компетенції території України
від проникнення хвороб людей з
території інших держав. Здійснення
державного контролю у сфері захисту
прав споживачів Державний ринковий
нагляд, метрологічний нагляд контроль
за дотриманням законодавства про
рекламу в частині захисту прав
споживачів реклами. Здійснення
державного нагляду (контролю) у сфері
відомчої реєстрації та зняття з обліку

безпечності харчових продуктів», «Про
інформацію», «Про доступ до публічної
інформації», «Про захист прав
споживачів», «Про ціни і
ціноутворення», Постановами Кабінету
міністрів України, Верховної Ради
України, указами Президента України.

Запобігання фактам незаконного, неефективного та
нерезультативного використання бюджетних коштів
та інших активів.
Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю
та системи управління ризиками в установах
Держпродспоживслужби, що знаходяться на території
Сумської області
Оцінка якості надання адміністративних послуг та
виконання контрольно-наглядових функцій, завдань.
Ефективність використання, наявності, стану і
забезпечення збереження державного майна.
Складання та надання висновків і звітів при
проведенні аудиту.
Розроблення і подання пропозиції щодо усунення
виявлених недоліків і пропозицій з підвищення
ефективності управління.
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тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських, дорожньобудівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших
механізмів .Здійснення державного
нагляду за дотриманням вимог
формування, встановлення та
застосування державних регульованих
цін.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав в Тернопільській області
Забезпечення ефективної реалізації
Положення про Головне управління
Забезпечення проведення внутрішніх аудитів у
державної політики у визначених
Держпродспоживслужби в
системі Головного управління
законодавством сферах діяльності
Тернопільській області, затверджене
Держпродспоживслужби в Тернопільській області,
Головного управління
наказом Держпродспоживслужби від
направлених на виявлення порушень та
Держпродспоживслужби в
15.08.2017 №694
невідповідностей діючій нормативній базі, надання
Тернопільській області, а саме:
«Про державну службу», «Про засади
рекомендацій по їх усуненню з метою забезпечення
Забезпечення державної політики у сфері запобігання і протидії корупції» «Про
належного функціонування Головного управління
ветеринарної медицини та безпечності
ветеринарну медицину», «Про основні
Держпродспоживслужби в Тернопільській області та
харчових продуктів. Забезпечення
принципи та вимоги до безпечності
підконтрольних установ, поступова переорієнтація з
державної політики у сфері державного
харчових продуктів», «Про інформацію», виявлення фінансових порушень до здійснення
нагляду за дотриманням санітарного
«Про доступ до публічної інформації»,
оцінки ефективності, результативності та якості
законодавства. Забезпечення державної
«Про захист прав споживачів», «Про ціни виконання завдань, функцій, в тому числі виконання
політики у сферах карантину та захисту
і ціноутворення», Постановами Кабінету завдань та функцій у галузі санітарного нагляду,
рослин, насінництва та розсадництва.
міністрів України, Верховної Ради
управління та розвиток персоналу, системи
Забезпечення державної політики у сфері України, указами Президента України.
внутрішнього контролю тощо.
здійснення державного нагляду за
дотриманням законодавства про захист
прав споживачів.
Забезпечення державної політики у сфері
здійснення державного ринкового
нагляду. Забезпечення державної
політики у сфері нагляду (контролю) у
системі інженерно-технічного
забезпечення агропромислового
комплексу.
Забезпечення державної політики у сфері
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метрологічного нагляду. Забезпечення
державної політики у сфері дотримання
вимог щодо формування, встановлення
та застосування державних регульованих
цін.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав в Харківській області
Забезпечення реалізації державної
Стратегічні цілі/пріоритети
Зміна пріоритетів при проведенні внутрішніх аудитів
політики:
ґрунтуються на нормах Конституції
(від орієнтації на оцінку діяльності окремих
у галузі ветеринарної медицини та
України, Законів України: «Про
структурних підрозділів щодо дотримання вимог
безпечності харчових продуктів; у сфері
державну службу», «Про основні засади законодавства до здійснення оцінки ефективності,
державного нагляду за дотриманням
державного нагляду (контролю) у сфері результативності та якості виконання завдань,
санітарного законодавства;
господарської діяльності», «Про
функцій бюджетних програм, надання
у сферах карантину та захисту рослин,
ветеринарну медицину», «Про основні
адміністративних послуг, управління бюджетними
насінництва та розсадництва, контролю
принципи та вимоги до безпечності та
коштами, тощо).
за якістю зерна та продуктів його
якості харчових продуктів», «Про
переробки; у сфері нагляду (контролю) у
державний контроль за дотриманням
системі інженерно-технічного
законодавства про харчові продукти,
забезпечення агропромислового
корми, побічні продукти тваринного
комплексу; у сферах: нагляду (контролю) походження, здоров’я та благополуччя
за дотриманням законодавства про
тварин», «Про забезпечення санітарного
захист прав споживачів (у тому числі
та епідемічного благополуччя
споживачів виробів з дорогоцінних
населення», «Про карантин рослин»,
металів та дорогоцінного каміння);
«Про насіння і садивний матеріал»,
здійснення державного ринкового
"Про захист прав споживачів", та
нагляду; здійснення метрологічного
Положення про Головне управління в
нагляду; попередження та зменшення
Харківській області, затвердженого
вживання тютюнових виробів та їх
наказом Держпродспоживслужби від
шкідливого впливу на здоров’я
21.07.2017 №579.
населення; здійснення державного
нагляду за дотриманням законодавства
про рекламу; у сфері дотримання вимог
щодо формування, встановлення та
застосування державних регульованих
цін.
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Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав в Херсонській області
Забезпечення державної політики у сфері Стратегічні цілі/пріоритети ґрунтуються Орієнтація внутрішнього аудиту на здійснення оцінки
ветеринарної медицини та безпечності
на нормах Конституції України, Законів
ефективності, результативності та якості виконання
харчових продуктів. Забезпечення
України «Про державну службу», «Про
завдань, функцій, бюджетних програм,
державної політики у сфері державного
запобігання корупції», «Про центральні
адміністративних послуг тощо.
нагляду за дотриманням санітарного
органи влади», «Про доступ до публічної
законодавства. Забезпечення державної
інформації», «Про ветеринарну
Надання аудиторських рекомендацій, спрямованих на
політики у сферах карантину та захисту
медицину», «Про основні засади
покращення діяльності Головного управління
рослин, насінництва та розсадництва.
державного нагляду (контролю) у сфері
Держпродспоживслужби в Херсонській області, її
Забезпечення державної політики у сфері господарської діяльності», «Про основні внутрішнього контролю та досягнення визначених
здійснення державного нагляду за
принципи та вимоги до безпечності та
цілей.
дотриманням законодавства про захист
якості харчових продуктів», «Про
прав споживачів.
ідентифікацію та реєстрацію тварин»,
Постійний професійний розвиток (навчання та
Забезпечення державної політики у сфері «Про державний контроль за
підвищення кваліфікації) посадових осіб з питань
здійснення державного ринкового
дотриманням законодавства про харчові
внутрішнього аудиту шляхом самоосвіти та участі у
нагляду. Забезпечення державної
продукти, корми, побічні продукти
навчальних заходах з питань внутрішнього аудиту,
політики у сфері нагляду (контролю) у
тваринного походження, здоров’я та
внутрішнього контролю та управління ризиками.
системі інженерно-технічного
благополуччя тварин», «Про
забезпечення агропромислового
забезпечення санітарного та епідемічного Запобігання фактам незаконного, неефективного та
комплексу.
благополуччя населення», «Про
нерезультативного використання бюджетних коштів
Забезпечення державної політики у сфері пестициди та агрохімікати», Про захист
та інших активів.
метрологічного нагляду. Забезпечення
рослин», «Про загальну безпечність
державної політики у сфері дотримання
нехарчової продукції», «Про метрологію
вимог щодо формування, встановлення
та метрологічну діяльність»; «Про захист
та застосування державних регульованих прав споживачів», «Положення про
цін.
Головне управління
Держпродспоживслужби в Хмельницькій
області», затверджене наказом
Держпродспоживслужби від 21.07.17
року №580, інші нормативно-правові
акти.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав в Хмельницькій області
Забезпечення державної політики у сфері Стратегічні цілі/пріоритети ґрунтуються Орієнтація внутрішнього аудиту на здійснення оцінки
ветеринарної медицини та безпечності
на нормах Конституції України, Законів
ефективності, результативності та якості виконання
харчових продуктів. Забезпечення
України «Про державну службу», «Про
завдань, функцій, бюджетних програм,
державної політики у сфері державного
запобігання корупції», «Про центральні
адміністративних послуг тощо.
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нагляду за дотриманням санітарного
законодавства. Забезпечення державної
політики у сферах карантину та захисту
рослин, насінництва та розсадництва.
Забезпечення державної політики у сфері
здійснення державного нагляду за
дотриманням законодавства про захист
прав споживачів. Забезпечення
державної політики у сфері здійснення
державного ринкового нагляду.
Забезпечення державної політики у сфері
нагляду (контролю) у системі інженернотехнічного забезпечення
агропромислового комплексу.
Забезпечення державної політики у сфері
метрологічного нагляду. Забезпечення
державної політики у сфері дотримання
вимог щодо формування, встановлення
та застосування державних регульованих
цін.

органи влади», «Про доступ до публічної
інформації», «Про ветеринарну
Надання аудиторських рекомендацій, спрямованих на
медицину», «Про основні засади
покращення діяльності Головного управління
державного нагляду (контролю) у сфері
Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, її
господарської діяльності», «Про основні внутрішнього контролю та досягнення визначених
принципи та вимоги до безпечності та
цілей.
якості харчових продуктів», «Про
ідентифікацію та реєстрацію тварин»,
Постійний професійний розвиток (навчання та
«Про державний контроль за
підвищення кваліфікації) посадових осіб з питань
дотриманням законодавства про харчові
внутрішнього аудиту шляхом самоосвіти та участі у
продукти, корми, побічні продукти
навчальних заходах з питань внутрішнього аудиту,
тваринного походження, здоров’я та
внутрішнього контролю та управління ризиками.
благополуччя тварин», «Про
забезпечення санітарного та епідемічного Запобігання фактам незаконного, неефективного та
благополуччя населення», «Про
нерезультативного використання бюджетних коштів
пестициди та агрохімікати», Про захист
та інших активів.
рослин», «Про загальну безпечність
нехарчової продукції», «Про метрологію
та метрологічну діяльність»; «Про захист
прав споживачів», «Положення про
Головне управління
Держпродспоживслужби в Хмельницькій
області», затверджене наказом
Держпродспоживслужби від 21.07.17
року №580, інші нормативно-правові
акти.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав в Черкаській області
Забезпечення державної політики у сфері Стратегічні цілі/пріоритети ґрунтуються Зміна пріоритетів при проведенні внутрішніх аудитів
ветеринарної медицини та безпечності
на нормах Конституції України, Законів
від орієнтації на фінансово-господарську діяльність
харчових продуктів. Забезпечення
України «Про державну службу», «Про
до здійснення оцінки ефективності та
державної політики у сфері державного
запобігання корупції», «Про центральні
результативності, якості виконання завдань та
нагляду за дотриманням санітарного
органи влади», «Про доступ до публічної функцій.
законодавства. Забезпечення державної
інформації», «Про ветеринарну
політики у сферах карантину та захисту
медицину», «Про основні засади
Запобігання фактам незаконного, неефективного та
рослин, насінництва та розсадництва.
державного нагляду (контролю) у сфері
нерезультативного використання бюджетних коштів
Забезпечення державної політики у сфері господарської діяльності», «Про основні та інших актів.
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здійснення державного нагляду за
дотриманням законодавства про захист
прав споживачів. Забезпечення
державної політики у сфері здійснення
державного ринкового нагляду.
Забезпечення державної політики у сфері
нагляду (контролю) у системі інженернотехнічного забезпечення
агропромислового комплексу.
Забезпечення державної політики у сфері
метрологічного нагляду. Забезпечення
державної політики у сфері дотримання
вимог щодо формування, встановлення
та застосування державних регульованих
цін. Забезпечення здійснення фінансовогосподарської діяльності бюджетними
установами що належить до сфери
управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Черкаській
області.

принципи та вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів», «Про
Надання аудиторських рекомендацій, спрямованих на
ідентифікацію та реєстрацію тварин»,
покращення діяльності Головного управління
«Про державний контроль за
Держпродспоживслужби в Черкаській області, її
дотриманням законодавства про харчові
внутрішнього контролю та досягнення визначених
продукти, корми, побічні продукти
цілей.
тваринного походження, здоров’я та
благополуччя тварин», «Про
забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення», «Про
пестициди та агрохімікати», Про захист
рослин», «Про загальну безпечність
нехарчової продукції», «Про метрологію
та метрологічну діяльність»; «Про захист
прав споживачів», «Положення про
Головне управління
Держпродспоживслужби в Черкаській
області, затверджене Наказом
Держпродспоживслужби України від 21
липня 2017 року № 581 інших
нормативно-правових актах.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав в Чернівецькій області
Забезпечення державної політики у сфері Досягнення стратегічної цілі базується на Забезпечення проведення внутрішніх аудитів у
ветеринарної медицини та безпечності
нормах Конституції та законів України,
системі Головного управління
харчових продуктів. Забезпечення
указів Президента України та постанов
Держпродспоживслужби в Чернівецькій області,
державної політики у сфері державного
Верховної Ради України, прийнятими
направлених на виявлення порушень та
нагляду за дотриманням санітарного
відповідно до Конституції та законів
невідповідностей діючій нормативній базі,
законодавства. Забезпечення державної
України Законів України «Про державну запобігання фактам незаконного, неефективного
політики у сферах карантину та захисту
службу», «Про запобігання корупції»,
використання бюджетних коштів та інших активів,
рослин, насінництва та розсадництва.
«Про центральні органи влади», «Про
надання рекомендацій по їх усуненню з метою
Забезпечення державної політики у сфері доступ до публічної інформації», «Про
забезпечення належного функціонування Головного
здійснення державного нагляду за
ветеринарну медицину», «Про основні
управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій
дотриманням законодавства про захист
засади державного нагляду (контролю) у області та підконтрольних установ, що належать до
прав споживачів. Забезпечення
сфері господарської діяльності», «Про
сфери управління, поступова переорієнтація з
державної політики у сфері здійснення
основні принципи та вимоги до
виявлення фінансових порушень до здійснення
державного ринкового нагляду.
безпечності та якості харчових
оцінки ефективності, результативності та якості
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Забезпечення державної політики у сфері
нагляду (контролю) у системі інженернотехнічного забезпечення
агропромислового комплексу.
Забезпечення державної політики у сфері
метрологічного нагляду. Забезпечення
державної політики у сфері дотримання
вимог щодо формування, встановлення
та застосування державних регульованих
цін.

продуктів», «Про ідентифікацію та
виконання завдань, функцій, управління та розвиток
реєстрацію тварин», «Про державний
персоналу, удосконалення системи внутрішнього
контроль за дотриманням законодавства
контролю,надання адміністративних послуг,
про харчові продукти, корми, побічні
здійснення контрольно-наглядових функцій, ступеня
продукти тваринного походження,
виконання і досягнення цілей тощо.
здоров’я та благополуччя тварин», «Про
забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення», «Про
Зміна пріоритетів при проведенні внутрішніх аудитів
пестициди та агрохімікати», «Про захист (від орієнтації на виявлення фінансових порушень до
рослин», «Про загальну безпечність
здійснення оцінки ефективності, результативності та
нехарчової продукції», «Про метрологію якості виконання завдань, функцій, бюджетних
та метрологічну діяльність»; «Про захист програм, надання адміністративних послуг,
прав споживачів», а також Положення
здійснення контрольно - наглядових функцій, ступеня
про Головне управління Державної
виконання і досягнення цілей тощо).
служби України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту
споживачів в Чернівецькій області,
(наказ Держпродспоживслужби від
21.07.2017 р. № 586).
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав в Чернігівській області
Забезпечення реалізації державної
Закони України: «Про державну
Зміна пріоритетів при проведенні внутрішніх аудитів
політики у сфері: ветеринарної медицини службу», «Про бухгалтерський облік та
від аудиту відповідності до аудиту ефективності.
та безпечності харчових продуктів;
фінансову звітність в Україні», «Про
Оцінка ефективності планування і виконання
державного нагляду за дотриманням
основні засади державного нагляду
бюджетних програм, правильності ведення та
санітарного законодавства, карантину та (контролю) у сфері господарської
достовірності фінансової та бюджетної звітності,
захисту рослин, насінництва та
діяльності», «Про ветеринарну
використання і збереження активів в
розсадництва, контролю за якістю зерна
медицину», «Про основні принципи та
Головному управлінні Держпродспоживслужби в
та продуктів його переробки; нагляду
вимоги до безпечності та якості харчових Чернігівській області та бюджетний установах, що
(контролю) у системі інженернопродуктів», «Про державний контроль за входять до сфери Головного управління, надання
технічного забезпечення
дотриманням законодавства про харчові
висновків і рекомендацій спрямованих на покращення
агропромислового комплексу;
продукти, корми, побічні продукти
їх діяльності.
нагляду (контролю) за дотриманням
тваринного походження, здоров’я та
законодавства про захист прав
благополуччя тварин», «Про
Запровадження проведення внутрішніх аудитів
споживачів (у тому числі споживачів
забезпечення санітарного та епідемічного оцінки ефективності функціонування системи
виробів з дорогоцінних металів та
благополуччя населення», «Про
внутрішнього контролю.
дорогоцінного каміння); здійснення
карантин рослин», «Про насіння і
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державного ринкового нагляду;
садивний матеріал», "Про захист прав
Покращення якості виконання функцій з здійснення
здійснення метрологічного нагляду;
споживачів", Положення про Головне
внутрішнього аудиту.
попередження та зменшення вживання
управління Держпродспоживслужби в
тютюнових виробів та їх шкідливого
Чернігівській області, затверджене
впливу на здоров’я населення;
наказом Держпродспоживслужби
здійснення державного нагляду за
України від 21 липня 2017 року № 582.
дотриманням законодавства про рекламу;
дотримання вимог щодо формування,
встановлення та застосування державних
регульованих цін.
Донецька регіональна служба державного ветеринарно – санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті
Забезпечення :охорону території України Конституція і закони України , укази
Оцінка законності та достовірності фінансової та
від проникнення хвороб тварин з
Президента України та постанови
управлінської звітності, функцій, бюджетних
території інших держав або карантинних Верховної Ради України, прийнятими
програм, правильності ведення бухгалтерського
зон; здійснення державного ветеринарно відповідно до Конституції України, акти обліку, дотримання процедур з надання ветеринарних
– санітарного контролю та нагляду за
Кабінету Міністрів України, накази
послуг та адміністративних послуг Донецької
дотриманням юридичними і фізичними
Державної служби України з питань
регіональної служби державного ветеринарно –
особами вимог ветеринарно – санітарних безпечності харчових продуктів та
санітарного контролю та нагляду на державному
заходів під час здійснення міждержавних захисту споживачів та положення про
кордоні та транспорті, надання висновків і
перевезень об’єктів державного
Донецьку регіональну службу
рекомендацій спрямованих на покращення їх
ветеринарно – санітарного контролю та
державного ветеринарно – санітарного
діяльності.
нагляду (далі об’єкти контролю та
контролю та нагляду на державному
нагляду) контроль та нагляд за
кордоні та транспорті.
Покращення якості виконання функцій з здійснення
дотриманням юридичними і фізичними
внутрішнього аудиту.
особами ветеринарно – санітарних
заходів під час ввезення на територію
України, вивезення з її території,
транзитних і внутрішньодержавних
перевезень через територію України
об’єктів контролю та нагляду; здійснення
державного контролю за дотримання
законодавства про харчові продукти ,
корми , побічні продукти тваринного
походження , здоров’я та благополуччя
тварин, за охороною території України
від занесення збудників особливо
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небезпечних хвороб, включених до
списку Міжнародного епізоотичного
бюро, з територій інших держав або
карантинних зон; здійснення:
документальних перевірок вантажів у
випадках та порядку визначених
законодавством; перевірок відповідності
вантажів у випадках та порядку
визначених законодавством фізичних
перевірок вантажів у випадках та
порядку визначених законодавством;
стандартного прикордонного і/або
розширеного ветеринарно – санітарного
контролю за об’єктами контрою та
нагляду;контролю у пунктах пропуску
через державний кордон ручної поклажі
пасажирів і туристів з метою
недопущення перевезення ними через
державний кордон заборонених об’єктів
контролю та нагляду; контролю за
переміщенням об’єктів контролю та
нагляду в межах України всіма видами
транспорту;контролю та нагляду за
ветеринарно – санітарним станом
автотранспортних засобів, суден, літаків,
вагонів, контейнерів, митних ліцензійних
складів, інших складських приміщень ,
карантинних баз, навантажувальних –
розвантажувальних майданчиків, інших
спеціальних споруд, дезінфекційних і
промивних комплексів , а також за
накопиченням та утилізацією відходів у
міжнародних повітряних, морських
портах, на прикордонних залізничних та
автомобільних станціях.
Оцінка діяльності установ щодо
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законності та достовірності фінансової
звітності, правильності ведення
бухгалтерського обліку, дотримання
актів законодавства, планів, процедур з
надання ветеринарних послуг та
адміністративних послуг, надання
висновків і рекомендацій спрямованих на
покращення їх діяльності.
Одеська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті
Забезпечення :охорону території України Конституція і закони України, укази
Оцінка законності та достовірності фінансової та
від проникнення хвороб тварин з
Президента України та постанови
управлінської звітності, функцій, бюджетних
території інших держав або карантинних Верховної Ради України, прийнятими
програм, правильності ведення бухгалтерського
зон; здійснення державного ветеринарно- відповідно до Конституції України, акти обліку, дотримання процедур з надання ветеринарних
санітарного контролю та нагляду за
Кабінету Міністрів України, накази
послуг та адміністративних послуг Одеської
дотриманням юридичними і фізичними
Державної служби України з питань
регіональної служби державного ветеринарноособами вимог ветеринарно-санітарних
безпечності харчових продуктів та
санітарного контролю та нагляду на державному
заходів під час здійснення міждержавних захисту споживачів та положення про
кордоні та транспорті, надання висновків і
перевезень об’єктів державного
Одеську регіональну службу державного рекомендацій спрямованих на покращення їх
ветеринарно-санітарного контролю та
ветеринарно-санітарного контролю та
діяльності.
нагляду (далі об’єкти контролю та
нагляду на державному кордоні та
нагляду), контроль та нагляд за
транспорті.
Покращення якості виконання функцій з здійснення
дотриманням юридичними і фізичними
внутрішнього аудиту.
особами ветеринарно-санітарних заходів
під час ввезення на територію України,
вивезення з її території, транзитних і
внутрішньодержавних перевезень через
територію України об’єктів контролю та
нагляду; здійснення державного
контролю за дотримання законодавства
про харчові продукти, корми, побічні
продукти тваринного походження,
здоров’я та благополуччя тварин, за
охороною території України від
занесення збудників особливо
небезпечних хвороб, включених до
списку Міжнародного епізоотичного
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бюро, з територій інших держав або
карантинних зон; покращення
ефективності використання матеріальних
ресурсів; здійснення: документальних
перевірок вантажів у випадках та
порядку визначених законодавством;
перевірок відповідності вантажів у
випадках та порядку визначених
законодавством; фізичних перевірок
вантажів у випадках та порядку
визначених законодавством;
стандартного прикордонного і/або
розширеного ветеринарно-санітарного
контролю за об’єктами контрою та
нагляду; контролю у пунктах пропуску
через державний кордон ручної поклажі
пасажирів і туристів з метою
недопущення перевезення ними через
державний кордон заборонених об’єктів
контролю та нагляду; контролю за
переміщенням об’єктів контролю та
нагляду в межах України всіма видами
транспорту; контролю та нагляду за
ветеринарно – санітарним станом
автотранспортних засобів, суден, літаків,
вагонів, контейнерів, митних ліцензійних
складів, інших складських приміщень,
карантинних баз, навантажувальних –
розвантажувальних майданчиків, інших
спеціальних споруд, дезінфекційних і
промивних комплексів, а також за
накопиченням та утилізацією відходів у
міжнародних повітряних, морських
портах, на прикордонних залізничних та
автомобільних станціях.
Оцінка діяльності установ щодо
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законності та достовірності фінансової
звітності, правильності ведення
бухгалтерського обліку, дотримання
актів законодавства, планів, процедур з
надання ветеринарних послуг та
адміністративних послуг, надання
висновків і рекомендацій спрямованих на
покращення їх діяльності.
Придніпровська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті
Забезпечення та здійснення належного
Закони України «Про ветеринарну
Оцінка діяльності структурних підрозділів
та якісного виконання завдань, функцій
медицину», «Про державний контроль за Придніпровської регіональної служби державного
покладених на Придніпровську
дотриманням законодавства про харчові
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на
регіональну службу державного
продукти, корми, побічні продукти
державному кордоні та транспорті щодо додержання
ветеринарно-санітарного контролю та
тваринного походження, здоров’я та
вимог, норм законодавства України при здійснення
нагляду на державному кордоні та
благополуччя тварин», «Про основні
діяльності, відповідно до покладених завдань,
транспорті.
принципи та вимоги до безпечності та
законності та достовірності фінансової звітності,
якості харчових продуктів», Митного
правильності ведення бухгалтерського обліку
кодексу України, Накази
дотримання актів законодавства та надання висновків
Держпродспоживслужби та інша
і рекомендацій спрямованих на підвищення
нормативно-правова база. Положення
ефективності та результативності діяльності
про Придніпровську регіональну службу Придніпровської регіональної служби державного
державного ветеринарно – санітарного
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на
контролю та нагляду на державному
державному кордоні та транспорті.
кордоні та транспорті затверджено
наказом Держпродспоживслужби від
Зміна пріоритетів при здійсненні внутрішніх аудитів
12.12.2018 № 1022, положення про
(від орієнтації на виявлення нефінансових та
структурні підрозділи та інші
фінансових порушень) до здійснення оцінки
нормативно-правові акти.
ефективності, результативності виконання
контрольно-наглядових функцій, завдань та процесів
та оцінки ефективності функціонування та
удосконалення існуючої системи внутрішнього
контролю.
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ІІI. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
3.2. Завдання внутрішнього аудиту на 2019 – 2021 роки:
Стратегічна ціль внутрішнього аудиту

Завдання внутрішнього аудиту

1

2

Ключові показники результативності, ефективності та якості
2019 рік

2020 рік

2021 рік

3

4

5

Державна служба Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів
Запобігання фактам незаконного,
Проведення внутрішніх аудитів
Проведено п’ять
Проведено один
неефективного та нерезультативного
фінансово-господарської діяльності внутрішніх аудитів
внутрішній аудит
використання бюджетних коштів та
щодо правильності ведення
фінансовофінансовоінших активів в державних
бухгалтерського обліку та
господарської
господарської
підприємствах, які входять до сфери
достовірності фінансової і
діяльності щодо
діяльності щодо
Державної служби України з питань
бюджетної звітності, дотримання
правильності
правильності ведення
безпечності харчових продуктів та
актів законодавства, планів,
ведення
бухгалтерського
захисту споживачів.
процедур, контрактів , в державних бухгалтерського
обліку та
підприємствах, які входять до
обліку та
достовірності
сфери управління Державної
достовірності
фінансової і
служби України з питань
фінансової і
бюджетної звітності,
безпечності харчових продуктів та
бюджетної звітності, дотримання актів
захисту споживачів
дотримання актів
законодавства, планів,
законодавства,
процедур, контрактів
планів, процедур,
контрактів

Проведено один
внутрішній аудит
фінансовогосподарської
діяльності щодо
правильності
ведення
бухгалтерського
обліку та
достовірності
фінансової і
бюджетної
звітності,
дотримання актів
законодавства,
планів, процедур,
контрактів
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій;
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.

Зміна пріоритетів при проведенні

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки якості надання

Проведено один
внутрішній аудит

Проведено один
внутрішній аудит
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внутрішніх аудитів (від орієнтації на
виявлення фінансових порушень до
здійснення оцінки ефективності,
результативності та якості виконання
завдань, функцій, бюджетних програм,
надання адміністративних послуг,
здійснення контрольно-наглядових
функцій, ступеня виконання і досягнення
цілей тощо).

адміністративних послуг

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки якості надання
платних послуг

Створення підґрунтя для проведення
внутрішніх аудитів щодо оцінки якості

Здійснення методологічної роботи

щодо оцінки якості
надання
адміністративних
послуг у сфері
ветеринарної
медицини

щодо оцінки якості
надання
адміністративних
послуг у сфері
карантину та
захисту рослин,
насінництва та
розсадництва
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій;
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.
100% охоплення внутрішнім аудитом мережі Державної служби
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів
Проведено один
внутрішній аудит
щодо оцінки якості
надання платних
послуг у сфері
ветеринарної
медицини

Проведено один
внутрішній аудит
щодо оцінки якості
надання платних
послуг у сфері
карантину та
захисту рослин,
насінництва та
розсадництва
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій;
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.
Визначено
методологічні

Визначено
Визначено
методологічні підходи методологічні

50

надання адміністративних послуг у сфері
карантину та захисту рослин,
насінництва та розсадництва.

підходи щодо
щодо проведення
підходи
фінансововнутрішнього аудиту
використовуються
господарської
щодо оцінки якості
при проведенні
діяльності щодо
надання
внутрішніх аудитів
правильності
адміністративних
щодо оцінки якості
ведення
послуг та платних
надання
бухгалтерського
послуг у сфері
адміністративних
обліку та
ветеринарної
послуг та платних
достовірності
медицини
послуг у сфері
фінансової і
карантину та
бюджетної звітності,
захисту рослин,
дотримання актів
насінництва та
законодавства,
розсадництва
планів, процедур,
контрактів
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Вінницькій області
Запобігання фактам незаконного,
Проведення внутрішніх аудитів
Проведено два
Проведено один
Проведено один
неефективного та нерезультативного
фінансово-господарської діяльності внутрішніх аудити
внутрішній аудит
внутрішній аудит
використання бюджетних коштів та
щодо правильності ведення
фінансовофінансовофінансовоінших активів в бюджетних установах,
бухгалтерського обліку та
господарської
господарської
господарської
які входять до сфери управління
достовірності фінансової і
діяльності щодо
діяльності щодо
діяльності щодо
Держпродспоживслужби та розташовані
бюджетної звітності, дотримання
правильності
правильності ведення правильності
на території Вінницької області.
актів законодавства, планів,
ведення
бухгалтерського
ведення
процедур, контрактів, в бюджетних бухгалтерського
обліку та
бухгалтерського
установах, які входять до сфери
обліку та
достовірності
обліку та
управління
достовірності
фінансової і
достовірності
Держпродспоживслужби та
фінансової і
бюджетної звітності,
фінансової і
розташовані на території
бюджетної звітності, дотримання актів
бюджетної
Вінницької області.
дотримання актів
законодавства, планів, звітності,
законодавства,
процедур, контрактів. дотримання актів
планів, процедур,
законодавства,
контрактів
планів, процедур,
контрактів.
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Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій; Частка рекомендацій, за якими досягнуто
результативність, становить не менше 50%, 100% виконання планів
діяльності з внутрішнього аудиту.
Проведення внутрішніх аудитів
відповідності щодо якості надання
платних послуг у сфері
ветеринарної медицини та
безпечності харчових продуктів в
бюджетних установах, які входять
до сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
Вінницької області.

Проведено два
внутрішніх аудити
відповідності щодо
якості надання
платних послуг в
лікарнях
ветеринарної
медицини та
безпечності
харчових продуктів,
які входять до сфери
управління
Держпродспоживслу
жби та розташовані
на території
Вінницької області

Проведено один
внутрішній аудит
відповідності щодо
якості надання
платних послуг в
лабораторіях
ветеринарної
медицини та
безпечності харчових
продуктів, які входять
до сфери управління
Держпродспоживслуж
би та розташовані на
території Вінницької
області

Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій; Частка рекомендацій, за якими досягнуто
результативність, становить не менше 50% 100% виконання планів
діяльності з внутрішнього аудиту.
Зміна пріоритетів при проведенні
внутрішніх аудитів (від орієнтації на
виявлення фінансових порушень до
здійснення оцінки ефективності,

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки якості надання
адміністративних послуг у сфері
карантину та захисту рослин,

Проведено один
внутрішній аудит
ефективності щодо
оцінки якості надання
адміністративних

52

результативності та якості виконання
завдань, функцій, бюджетних програм,
надання адміністративних послуг,
здійснення контрольно-наглядових
функцій, ступеня виконання і досягнення
цілей тощо).

насінництва та розсадництва

послуг у сфері
карантину та захисту
рослин, насінництва
та розсадництва.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій; Частка рекомендацій, за якими досягнуто
результативність, становить не менше 50%, 100% виконання планів
діяльності з внутрішнього аудиту. 100% охоплення внутрішнім
аудитом мережі Головного управління Держпродспоживслужби у
Вінницькій області.

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки якості надання
адміністративних послуг у сфері
ветеринарної медицини.

Проведено один
внутрішній аудит
ефективності щодо
оцінки якості
надання
адміністративних
послуг у сфері
ветеринарної
медицини.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій; Частка рекомендацій, за якими досягнуто
результативність, становить не менше 50% 100% виконання планів
діяльності з внутрішнього аудиту.

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій та
процесів у сфері здійснення
державного контролю за

Проведено один
внутрішній аудит
ефективності щодо
якості виконання
завдань, функцій та
процесів у сфері
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дотриманням законодавства в сфері
захисту прав споживачів в
Головному управлінні
Держпродспоживслужби
Вінницької області.

здійснення
державного
контролю за
дотриманням
законодавства в
сфері захисту прав
споживачів.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій; Частка рекомендацій, за якими досягнуто
результативність, становить не менше 50%. 100% виконання планів
діяльності з внутрішнього аудиту.

Проведення внутрішніх аудитів
щодо ефективності функціонування
системи внутрішнього контролю та
системи управління ризиками в
бюджетних установах, які входять
до сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
Вінницької області.

Проведено один
внутрішній аудит
ефективності щодо
ефективності
функціонування
системи внутрішнього
контролю та системи
управління ризиками
в лікарнях
ветеринарної
медицини та
безпечності харчових
продуктів, які входять
до сфери управління
Держпродспоживслуж
би та розташовані на
території Вінницької
області.

Проведено один
внутрішній аудит
ефективності щодо
ефективності
функціонування
системи
внутрішнього
контролю та
системи управління
ризиками в
лабораторіях
ветеринарної
медицини та
безпечності
харчових
продуктів, які
входять до сфери
управління
Держпродспоживсл
ужби та
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розташовані на
території
Вінницької області.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій; Частка рекомендацій, за якими досягнуто
результативність, становить не менше 50% . 100% виконання
планів діяльності з внутрішнього аудиту.
Створення підґрунтя для проведення
внутрішніх аудитів щодо оцінки якості
надання адміністративних послуг у сфері
карантину та захисту рослин,
насінництва та розсадництва.

Здійснення методологічної роботи

Визначено
методологічні
підходи щодо
проведення
внутрішнього аудиту
щодо оцінки якості
надання
адміністративних
послуг

Методологічні
підходи
використовуються
при проведенні
внутрішніх аудитів
щодо оцінки якості
надання
адміністративних
послуг

Створення підґрунтя для проведення
внутрішніх аудитів щодо щодо
ефективності функціонування системи
внутрішнього контролю та системи
управління ризиками.

Здійснення методологічної роботи

Надання керівникам
структурних
підрозділів,
керівникам
підвідомчих установ
методичної та
методологічної
допомоги з
організації системи
внутрішнього
контролю, а в
майбутньому
удосконалення
системи

Визначено
методологічні підходи
щодо проведення
внутрішнього аудиту
ефективності платних
послуг у сфері
карантину та захисту
рослин, насінництва
та розсадництва.
Методологічні
підходи
використовуються
при проведенні
внутрішнього аудиту
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внутрішнього
контролю

ефективності платних
послуг.

Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Вінницькій області
Оцінка відповідності вимогам
Проведення внутрішніх аудитів
Проведено один
відповідності щодо оцінки
аудит відповідності
законодавства під час здійснення
діяльності,
виконання
завдань
та
щодо оцінки державного нагляду (контролю).
дотримання
Виконання законів та інших нормативних функцій під час здійснення заходів
державного нагляду (контролю),
законодавства, про
актів, надання адміністративних послуг
дотримання законодавства, порядку порядку формування
та виконання контрольно-наглядових
формування єдиної справи.
єдиної справи.
функцій, завдань.
Проведення внутрішніх аудитів
Проведено один
відповідності щодо оцінки
аудит відповідності
дотримання вимог чинного
щодо оцінки якості
законодавства під час надання
надання
адміністративних послуг у сфері
адміністративних
карантину та захисту рослин.
послуг у сфері
карантину та захисту
рослин.
Проведення внутрішніх аудитів
відповідності щодо оцінки
дотримання вимог чинного
законодавства під час надання
адміністративних послуг у сфері
ветеринарної медицини.

Проведено один
аудит відповідності
щодо оцінки якості
надання
адміністративних
послуг у сфері
ветеринарної
медицини
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Проведення внутрішніх аудитів
відповідності колективних
договорів, положень про
преміювання чинному
законодавству в бюджетних
установах, які входять до сфери
управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
Волинської області.

Проведено один
аудит відповідності
колективних
договорів, положень
про преміювання
чинному
законодавству в
бюджетних
установах, які
входять до сфери
управління
Держпродспоживслу
жби та розташовані
на території
Волинської області.
Частка аудитів відповідності складає 75% від загальної кількості
запланованих аудитів;
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій; Частка рекомендацій, за якими досягнуто
результативність, становить не менше 50%
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.

Зміна пріоритетів при проведенні
внутрішніх аудитів (від орієнтації на
виявлення фінансових порушень до
здійснення оцінки ефективності,
результативності та якості виконання
завдань, функцій, бюджетних програм,
надання, здійснення контрольнонаглядових функцій, ступеня виконання і
досягнення цілей тощо).

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки ефективності та
результативності дотримання
законодавства, функцій та завдань у
сфері нагляду (контролю) у сфері
інженерно-технічного забезпечення
агропромислового комплексу.

Проведено один
внутрішній аудит
ефективності та
результативності
щодо дотримання
законодавства у сфері
нагляду (контролю) у
сфері інженернотехнічного
забезпечення
агропромислового
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комплексу.

Зміна пріоритетів при проведенні
внутрішніх аудитів (від орієнтації на
виявлення фінансових порушень до
здійснення оцінки ефективності,
результативності та якості виконання
завдань, функцій, бюджетних програм,
надання, здійснення контрольнонаглядових функцій, ступеня виконання і
досягнення цілей тощо).

Проведення внутрішніх аудитів
щодо ефективності та
результативності дотримання
законодавства при проведенні
протиепізоотичних заходів
Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки ефективності,
результативності та дотримання
законодавства з питань публічних
закупівель, в бюджетних установах,
які входять до сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
Волинської області.

Проведено один
внутрішній аудит
ефективності та
результативності
щодо дотримання
законодавства при
проведенні
протиепізоотичних
заходів.

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки ефективності та
результативності дотримання
законодавства у сфері здійснення
державної політики у сфері
здійснення державного ринкового
нагляду.

Проведено один
внутрішній аудит
ефективності та
результативності
щодо дотримання
законодавства в
питаннях публічних
закупівель, в
бюджетних установах,
які входять до сфери
управління
Держпродспоживслуж
би та розташовані на
території Волинської
області.
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Частка аудитів відповідності складає 75% від загальної кількості
запланованих аудитів;
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій; Частка рекомендацій, за якими досягнуто
результативність, становить не менше 50%
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.
Зміна пріоритетів при проведенні
внутрішніх аудитів (від орієнтації на
виявлення фінансових порушень до
здійснення оцінки ефективності,
результативності та якості виконання
завдань, функцій, бюджетних програм,
надання, здійснення контрольнонаглядових функцій, ступеня виконання і
досягнення цілей тощо).

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки ефективності,
результативності та якості розгляду
звернень громадян в Головному
управлінні Держпродспоживслужби
у Волинській області.

Проведено один
внутрішній аудит
щодо оцінки
ефективності та
результативності
розгляду звернень
громадян в
Головному
управлінні
Держпродспоживсл
ужби у Волинській
області..

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки ефективності та
результативності дотримання
законодавства у сфері державного
нагляду за дотриманням
санітарного законодавства.

Проведено один
внутрішній аудит
щодо оцінки
ефективності та
результативності
дотримання
законодавства у
сфері державного
нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства
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Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Дніпропетровській області
Оцінка діяльності Головного управління
Проведення внутрішніх аудитів
Проведено три
Проведено три
Проведено два
внутрішніх аудити
оцінки діяльності державних
внутрішніх аудити
внутрішніх аудити
Держпродспоживслужби в
оцінки
діяльності
лікарень ветеринарної медицини та оцінки діяльності
оцінки діяльності
Дніпропетровській області та
державних лікарень
лабораторій
щодо
законності
та
державних
лікарень
державних лікарень
підпорядкованих йому установ щодо
ветеринарної
ветеринарної
ветеринарної
законності та достовірності фінансової та достовірності фінансової та
медицини
та
бюджетної звітності, правильності
медицини щодо
медицини та
бюджетної звітності, правильності
лабораторій щодо
ведення бухгалтерського обліку та законності та
лабораторій щодо
ведення бухгалтерського обліку,
законності та
надання висновків і рекомендацій
достовірності
законності та
достовірності
дотримання актів законодавства, планів,
спрямованих на покращення їх
фінансової та
достовірності
фінансової та
процедур у сфері здійснення державного
діяльності.
бюджетної звітності, бюджетної звітності,
фінансової та
нагляду за дотриманням законодавства
правильності
правильності ведення бюджетної
про захист прав споживачів і санітарного
ведення
звітності,
бухгалтерського
законодавства та надання висновків і
бухгалтерського
правильності
обліку та надання
рекомендацій спрямованих на
висновків і
обліку та надання
ведення
покращення їх діяльності.
рекомендацій
висновків і
бухгалтерського
спрямованих на
рекомендацій
обліку та надання
покращення
їх
спрямованих на
висновків і
діяльності.
покращення їх
рекомендацій
діяльності.
спрямованих на
У 2020 році частка
покращення їх
таких аудитів
У 2019 році частка
становить 86 % в
діяльності.
таких аудитів
загальній кількості
становить 100 % в
У 2021 році частка
запланованих
загальній кількості
таких аудитів
внутрішніх аудитів
запланованих
становить 62 % в
внутрішніх аудитів.
загальній кількості
запланованих
внутрішніх аудитів
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівниками
державних лікарень ветеринарної медицини та лабораторій,
підпорядкованих Головному управлінню Держпродспоживслужби
в Дніпропетровській області становить не менше 80 %.
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Проведення внутрішніх аудитів
оцінки діяльності структурних
підрозділів Головного управління
Держпродспоживслужби в
Дніпропетровській області щодо
дотримання актів законодавства,
планів, процедур у сферах
здійснення державного нагляду за
дотриманням законодавства про
захист прав споживачів і
санітарного законодавства та
надання висновків і рекомендацій
спрямованих на покращення їх
діяльності.

Проведення одного
внутрішнього аудиту
оцінки діяльності
структурних
підрозділів Головного
управління
Держпродспоживслуж
би в
Дніпропетровській
області щодо
дотримання актів
законодавства, планів,
процедур у сфері
здійснення
державного нагляду за
дотриманням
законодавства про
захист прав
споживачів та надання
висновків і
рекомендацій
спрямованих на
покращення їх
діяльності.
У 2020 році частка
таких аудитів
становить 14 % в
загальній кількості
запланованих
внутрішніх аудитів.

Проведення одного
внутрішнього
аудиту оцінки
діяльності
структурних
підрозділів
Головного
управління
Держпродспоживсл
ужби в
Дніпропетровській
області щодо
дотримання актів
законодавства,
планів, процедур з
питань реалізації
державної політики
у сфері здійснення
державного
нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства.
У 2021 році частка
таких аудитів
становить 19 % в
загальній кількості
запланованих
внутрішніх аудитів

Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівниками
структурних підрозділів Головного управління
Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області становить не
менше 80 %.

61

Зміна пріоритетів при проведенні
внутрішніх аудитів (від орієнтації на
виявлення фінансових порушень до
здійснення оцінки ефективності,
результативності та якості виконання
завдань, функцій, надання
адміністративних послуг, здійснення
контрольно-наглядових функцій, ступеня
виконання і досягнення цілей тощо).

Проведення внутрішніх аудитів
щодо ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій та
процесів.

Проведення одного
внутрішнього
аудиту щодо
ефективності
надання платних
послуг.
У 2021 році частка
таких аудитів
становить 19 % в
загальній кількості
запланованих
внутрішніх аудитів.

Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Донецькій області
Запобігання фактам незаконного,
Проведення внутрішніх аудитів
Проведено чотири
Проведено два
Проведено один
неефективного та нерезультативного
відповідності та аудитів фінансово- внутрішні аудити
внутрішніх аудити
внутрішній аудит
використання бюджетних коштів та
господарської діяльності щодо
фінансовофінансовофінансовоінших активів в бюджетних установах,
правильності ведення
господарської
господарської
господарської
які входять до сфери управління
бухгалтерського обліку та
діяльності щодо
діяльності щодо
діяльності щодо
Держпродспоживслужби та розташовані
достовірності фінансової і
правильності
правильності ведення правильності
на території Донецької області.
бюджетної звітності, дотримання
ведення
бухгалтерського
ведення
актів законодавства, планів,
бухгалтерського
обліку та
бухгалтерського
процедур, контрактів , в бюджетних обліку та
достовірності
обліку та
установах, які входять до сфери
достовірності
фінансової і
достовірності
управління
фінансової і
бюджетної звітності,
фінансової і
Держпродспоживслужби та
бюджетної звітності, дотримання актів
бюджетної
розташовані на території Донецької дотримання актів
законодавства, планів, звітності,
області.
законодавства,
процедур, контрактів, дотримання актів
планів, процедур,
та відповідності
законодавства,
контрактів, та
нормам чинного
планів, процедур,
відповідності
законодавства.
контрактів, та
нормам чинного
Частка таких аудитів
відповідності
законодавства.
становить 40% в
нормам чинного
Загальна частка
загальній кількості
законодавства.
таких аудитів
запланованих
Частка таких
становить 100%.
аудитів становить
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внутрішніх аудитів

20% в загальній
кількості
запланованих
внутрішніх аудитів

80% -проведених аудитів відповідності та фінансових аудитів.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій;
Впровадження наданих аудиторських рекомендацій не менше 70%.
Зміна пріоритетів при проведенні
внутрішніх аудитів (від орієнтації на
виявлення фінансових порушень до
здійснення оцінки ефективності,
результативності та якості виконання
завдань, функцій, бюджетних програм,
надання адміністративних послуг,
здійснення контрольно-наглядових
функцій, ступеня виконання і досягнення
цілей тощо).

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки якості надання
адміністративних послуг у сфері
ветеринарної медицини та
безпечності харчових продуктів.

Проведено один
внутрішній аудит
щодо оцінки якості
надання
адміністративних
послуг
Частка таких
аудитів становить
40% в загальній
кількості
запланованих
внутрішніх аудитів
80% - аудиторських рекомендацій , прийнятих керівництвом
державного органу.
80% - впроваджено наданих аудиторських рекомендацій.

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки надійності,
ефективності, результативності та
якості виконання завдань, функцій
при надані платних послуг в
Головному Управлінні
Держпродспоживслужби в
Донецькій області та в бюджетних
установах, які входять до сфери

Проведено один
внутрішній аудит
щодо оцінки якості
надання платних
послуг у сфері
карантину та захисту
рослин, насінництва
та розсадництва.
Частка таких аудитів

Проведено один
внутрішній аудит
щодо оцінки якості
надання платних
послуг у сфері
ветеринарної
медицини та
безпечності
харчових продуктів
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управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території Донецької
області

становить 60% в
загальній кількості
запланованих
внутрішніх аудитів

Частка таких
аудитів становить
40% в загальній
кількості
запланованих
внутрішніх аудитів

80% - аудиторських рекомендацій , прийнятих керівництвом
державного органу.
80% - впроваджено наданих аудиторських рекомендацій.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Житомерській області
Періодичний контроль за фінансовоПроведення внутрішніх аудитів
Проведено два
господарською діяльністю установ, що
щодо надання оцінки діяльності
внутрішні аудити
належать до сфери управління Головного установи по дотриманню актів
фінансовоуправління Держпродспоживслужби в
законодавства, стану управління
господарської
Житомирській області.
державним майном та збереження
діяльності щодо
Дослідження фінансової звітності,
активів, виявлення і попередження
правильності
обліку, первинних документів щодо
(профілактика) порушень у
ведення
фінансово-господарської діяльності;
фінансово-господарській діяльності бухгалтерського
перевірка системи внутрішнього
установ, достовірності фінансової і
обліку та
контролю та використання матеріальних, бюджетної звітності:
достовірності
трудових і фінансових ресурсів, оцінка
упевнитись у правомірності
фінансової і
економічної ефективності господарських створення установи і безперервності бюджетної звітності,
операцій; складання і перевірка
його функціонування.
дотримання актів
виконання планів роботи.
законодавства,
планів, процедур,
контрактів.
Зміна пріоритетів при проведенні
Проведення внутрішнього аудиту
Проведено
Проведено один
Проведено два
внутрішніх аудитів (від орієнтації на
щодо оцінки ефективності,
внутрішній аудит
внутрішній аудит
внутрішніх аудити
виявлення фінансових порушень до
результативності та якості
ефективності щодо
щодо оцінки
ефективності,
здійснення оцінки ефективності,
виконання завдань при здійсненні
оцінки ефективності, ефективності,
результативності та
результативності та якості виконання
контрольно-наглядових функцій в
результативності та
результативності та
якості виконання
завдань, функцій, бюджетних програм,
сфері здійснення державного
якості виконання
якості виконання
бюджетних
надання, здійснення контрольнонагляду (контролю) за дотриманням завдань при
завдань при
програм.
наглядових функцій, ступеня виконання і законодавства про захист прав
здійсненні
здійсненні
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досягнення цілей тощо

споживачів, в сфері здійснення
державного ринкового нагляду та у
сфері здійснення метрологічного
нагляду.
Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки ефективності,
результативності та якості
виконання завдань при здійсненні
контрольно-наглядових функцій в
сфері ветеринарної медицини та
безпечності харчових продуктів.

Дослідження якості, повноти,
своєчасності і результативності
надання адміністративних послуг
сферах карантину та захисту
рослин, насінництва та
розсадництва.

контрольнонаглядових функцій
в сфері здійснення
державного нагляду
(контролю) за
дотриманням
законодавства про
захист прав
споживачів, в сфері
здійснення
державного
ринкового нагляду
та у сфері здійснення
метрологічного
нагляду.

контрольнонаглядових функцій в
сфері ветеринарної
медицини та
безпечності харчових
продуктів.
2) проведено один
аудит дослідження
якості, повноти,
своєчасності і
результативності
надання
адміністративних
послуг у сферах
карантину та захисту
рослин, насінництва та
розсадництва.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій;
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 60%
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.

Проведення внутрішніх аудитів
щодо ефективності,
результативності та якості
виконання бюджетних програм:
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Закарпатській області
Оцінка ефективності планування і
Проведення внутрішніх аудитів
Проведено один
виконання бюджетних програм, якості
щодо правильності ведення
внутрішній аудит
надання адміністративних послуг та
бухгалтерського обліку та
щодо правильності
виконання контрольно-наглядових
достовірності фінансової і
ведення
функцій, завдань, визначених актами
бюджетної звітності, дотримання
бухгалтерського
законодавства, правильності ведення та
вимог нормативно-правових актів і обліку та
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достовірності фінансової та бюджетної
звітності, використання і збереження
активів у Головному управлінні
Держпродспоживслужби в Закарпатській
області та установах, що входять до
сфери Головного управління, надання
висновків і рекомендацій спрямованих на
покращення їх діяльності.

внутрішніх організаційнорозпорядчих документів, процедур,
регламентів, стандартів при
застосуванні тарифів при наданні
платних послуг у галузі
ветеринарної медицини та
безпечності харчових продуктів

Проведення внутрішніх аудитів
щодо дотримання вимог
нормативно-правових актів і
внутрішніх організаційнорозпорядчих документів, процедур,
регламентів, стандартів при
наданні адміністративних послуг у
галузі ветеринарної медицини та
безпечності харчових продуктів

достовірності
фінансової і
бюджетної звітності,
дотримання вимог
нормативноправових актів і
внутрішніх
організаційнорозпорядчих
документів,
процедур,
регламентів,
стандартів при
застосуванні тарифів
при наданні платних
послуг у галузі
ветеринарної
медицини та
безпечності
харчових продуктів
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій. Частка рекомендацій, за якими досягнуто
результативність, становить не менше 50%.
Проведено один
внутрішній аудит
аудитів щодо
дотримання вимог
нормативно-правових
актів і внутрішніх
організаційнорозпорядчих
документів, процедур,
регламентів,
стандартів при

66

Зміна пріоритетів при проведенні
внутрішніх аудитів (від орієнтації на
виявлення фінансових порушень до
здійснення оцінки ефективності,
результативності та якості виконання
завдань, функцій, бюджетних програм,
надання, здійснення контрольнонаглядових функцій, ступеня виконання і
досягнення цілей тощо.

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій та
процесів у сфері здійснення
державного контролю за
дотриманням законодавства в сфері
захисту прав споживачів.

Запровадження проведення внутрішніх
аудитів оцінки ефективності
функціонування системи внутрішнього

Проведення внутрішнього аудиту
ефективності функціонування
системи внутрішнього контролю у
Головному управлінні

наданні
адміністративних
послуг у галузі
ветеринарної
медицини та
безпечності харчових
продуктів.
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту. Частка
аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту аудиту,
становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій. Частка рекомендацій, за якими досягнуто
результативність, становить не менше 50%
Проведено один
внутрішній аудит
щодо оцінки
ефективності,
результативності та
якості виконання
завдань, функцій та
процесів у сфері
здійснення
державного
контролю за
дотриманням
законодавства в
сфері захисту прав
споживачів.
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій. Частка рекомендацій, за якими досягнуто
результативність, становить не менше 50%
Проведено один
внутрішній аудит
ефективності
функціонування
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контролю.

Держпродспоживслужби в
Закарпатській області.

системи
внутрішнього
контролю у
Головному
управлінні
Держпродспоживсл
ужби в
Закарпатській
області.
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту. Частка
аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту аудиту,
становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій.
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%.

Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Запорізькій області
Запобігання фактам незаконного,
неефективного та нерезультативного
використання бюджетних коштів;
виникненню помилок чи інших недоліків
у діяльності бюджетних установ, що
належать до сфери управління
Держпродспоживслужби, підпорядковані
Головному управлінню
Держпродспоживслужби в Запорізькій
області та розташовані на території
Запорізькій області.

Проведення внутрішніх аудитів
фінансово-господарської діяльності
щодо правильності ведення
бухгалтерського обліку, законності
та достовірності фінансової та
бюджетної звітності, дотримання
актів законодавства, планів,
процедур, контрактів в бюджетних
установах, що належать до сфери
управління
Держпродспоживслужби,
підпорядковані Головному
управлінню
Держпродспоживслужби в
Запорізькій області та розташовані
на території Запорізькій області.

Проведення
внутрішніх аудитів
фінансовогосподарської
діяльності щодо
правильності
ведення
бухгалтерського
обліку, законності та
достовірності
фінансової та
бюджетної звітності,
дотримання актів
законодавства,
планів, процедур,
контрактів в
бюджетних

Проведено три
внутрішні аудити
щодо правильності
ведення
бухгалтерського
обліку, законності та
достовірності
фінансової та
бюджетної звітності,
дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, контрактів,
що
становить 90 % в
загальній кількості
запланованих
внутрішніх аудитів.

Проведено два
внутрішні аудити
щодо правильності
ведення
бухгалтерського
обліку, законності
та достовірності
фінансової та
бюджетної
звітності,
дотримання актів
законодавства,
планів, процедур,
контрактів, що
становить 80 % в
загальній кількості
запланованих
внутрішніх аудитів
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установах, що
належать до сфери
управління
Держпродспоживслу
жб, підпорядковані
Головному
управлінню
Держпродспоживслу
жби вЗапорізькій
області та
розташовані на
території Запорізькій
області.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих начальником
Головного управління та керівниками установ, що належать до
сфери управління Головного управління в Запорізькій області,
становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій;
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50 %.
Зміна пріоритетів при проведенні
внутрішніх аудитів (від орієнтації на
виявлення фінансових порушень та
дотримання актів законодавства до
здійснення оцінки ефективності,
результативності та якості виконання
завдань, функцій, бюджетних програм,
надання адміністративних послуг,
платних послуг, здійснення контрольнонаглядових функцій, ступеня виконання і
досягнення цілей тощо).

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки ефективності та
результативності надання платних
послуг у сфері ветеринарної
медицини в бюджетних установах,
що належать до сфери управління
Держпродспоживслужби,
підпорядковані Головному
управлінню
Держпродспоживслужби в
Запорізькій області та розташовані

проведено один
внутрішній аудит
щодо оцінки
ефективності та
результативності
надання платних
послуг; що становить
10 % в загальній
кількості
запланованих
внутрішніх аудитів.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих начальником
Головного управління та керівниками установ, що належать до
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Удосконалення та підвищення
ефективності системи внутрішнього
контролю (у тому числі управління) в
бюджетних установах, що належать до
сфери управління
Держпродспоживслужби, підпорядковані
Головному
управліннюДержпродспоживслужби в
Запорізькій області та розташовані на
території Запорізькій області, для
забезпечення виконання ними своїх
функцій та завдань у найбільш
ефективний, результативний та

на території Запорізькій області.

сфери управління Головного управління, становить не менше 80%
від загальної кількості наданих рекомендацій;
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50 %

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки ефективності та якості
надання адміністративних послуг в
бюджетних установах, що
належать до сфери управління
Держпродспоживслужби,
підпорядковані Головному
управлінню
Держпродспоживслужби в
Запорізькій області та розташовані
на території Запорізькій області.

проведено один
внутрішній аудит
щодо оцінки
ефективності та
якості надання
адміністративних
послуг, що
становить 10 % в
загальній кількості
запланованих
внутрішніх аудитів.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих начальником
Головного управління та керівниками установ, що належать до
сфери управління Головного управління, становить не менше 80%
від загальної кількості наданих рекомендацій;
частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50 %
проведено один
внутрішній аудит
щодо оцінки
ефективності
функціонування
системи
внутрішнього
контролю, що
становить 10 % в
загальній кількості
запланованих
внутрішніх аудитів.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих начальником

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки ефективності
функціонування системи
внутрішнього контролю в
бюджетних установах, що належать
до сфери управління
Держпродспоживслужби,
підпорядковані Головному
управлінню
Держпродспоживслужби в
Запорізькій області та розташовані
на території Запорізькій області.
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економний спосіб.

Створення підгрунтя для проведення
внутрішніх аудитів щодо оцінки
ефективності, результативності та якості
надання платних (у сфері ветеринарної
медицини) та адміністративних послуг в
бюджетних установах, що належать до
сфери управління
Держпродспоживслужби, підпорядковані
Головному управлінню
Держпродспоживслужби в Запорізькій
області та розташовані на території
Запорізькій області.

Здійснення методологічної роботи

Головного управління та керівниками установ, що належать до
сфери управління Головного управління, становить не менше 80%
від загальної кількості наданих рекомендацій;
частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50 %
Визначено
визначені у 2019р.
Визначені у 2019р.
методологічні
методологічні підходи методологічні
підходи щодо
щодо проведення
підходи щодо
проведення
внутрішніх аудитів
проведення
внутрішніх аудитів
щодо оцінки
внутрішніх аудитів
щодо оцінки
ефективності та
щодо оцінки
ефективності,
результативності
ефективності та
результативності та
надання платних
якості надання
якості надання
послуг у сфері
адміністративних
платних та
ветеринарної
послуг в
адміністративних
медицини в
бюджетних
послуг у сфері
бюджетних установах, установах, що
ветеринарної
що належать до сфери належать до сфери
медицини в
управління
управління
бюджетних
Держпродспоживслуж Держпродспоживсл
установах, що
би, підпорядковані
ужби,
належать до сфери
Головному
підпорядковані
управління
управлінню
Головному
Держпродспоживслу Держпродспоживслуж управлінню
жб, підпорядковані
би в Запорізькій
Держпродспоживсл
Головному
області та
ужби в Запорізькій
управлінню
розташовані на
області та
Держпродспоживслу території Запорізькій
розташовані на
жби в Запорізькій
області,
території
області та
використовуються
Запорізькій області,
розташовані на
під час проведення
використовуються
території Запорізькій такого аудиту у 2020. під час проведення
області.
такого аудиту у

71

2021 р.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих начальником
Головного управління та керівниками установ, що належать до
сфери управління Головного управління, становить не менше 80%
від загальної кількості наданих рекомендацій;
частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50 %.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Івано-Франківській області
Запобігання фактам незаконного,
Проведення внутрішніх аудитів
Проведено два
неефективного використання бюджетних щодо надання оцінки діяльності
внутрішні аудити
коштів та інших активів Періодичний
установи по дотриманню актів
фінансовоконтроль за фінансово-господарською
законодавства, стану управління
господарської
діяльністю установ, що належать до
державним майном та збереження
діяльності щодо
сфери управління Головного управління
активів, виявлення і попередження
правильності
Держпродспоживслужби в Івано(профілактика) порушень у
ведення
Франківській області.
фінансово-господарській діяльності бухгалтерського
Дослідження фінансової звітності,
установ, що належать до сфери
обліку та
обліку, первинних документів щодо
управління Головного управління
достовірності
фінансово-господарської діяльності;
Держпродспоживслужби в Іванофінансової і
перевірка системи внутрішнього
Франківській області достовірності бюджетної звітності,
контролю та використання матеріальних, фінансової і бюджетної звітності:
дотримання актів
трудових і фінансових ресурсів, оцінка
упевнитись у правомірності
законодавства,
економічної ефективності господарських створення установи і
планів, процедур,
операцій; складання і перевірка
безперервності його
контрактів в
виконання планів роботи.
функціонування.
бюджетних
установах.
У 2019 році частка таких аудитів становить 100 % в загальній
кількості запланованих. Частка аудиторських рекомендацій
прийнятих керівником обєкту аудиту становить не менше 80% від
загальної кількості наданих рекомендацій. Частка рекомендацій за
якими досягнуто результативність становить не менше 70%. 100%
виконання планів діяльності внутрішнього аудиту.
Проведення внутрішніх аудитів
Проведено один
щодо відповідності колективних
внутрішній аудит
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договорів чинному законодавству
України бюджетних установ які
входять до сфери Головного
управління
Держпродспоживслужби в ІванФранківській області.

Зміна пріорітетів при проведенні
внутрішніх аудитів (від орієнтації та
виявлення фінансових порушень до
здійснення оцінки ефективності
результативності та якості виконання
завдань ,функцій бюджетних програм,
надання адміністративних
послуг,здійснення контрольнонаглядових функцій, ступеня виконання і
досягнення цілей.

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки якості надання
адміністративних послуг у сфері
ветеринарної медицини та платних
послуг у сфері карантину та захисту
рослин, насінництва та
розсадництва Головного управління
Держпродспоживслужби в ІваноФранківській області.

щодо відповідності
колективних
договорів чинному
законодавству
України бюджетних
установ які входять до
сфери Головного
управління
Держпродспоживслуж
би вІваноФранківській області.
У 2020 році частка таких аудитів становить 50 % в загальній
кількості запланованих внутрішніх. Частка аудиторських
рекомендацій прийнятих керівником обєкту аудиту становить не
менше 80% від загальної кількості наданих рекомендацій. Частка
рекомендацій за якими досягнуто результативність становить не
менше 70%
100% виконання планів діяльності внутрішнього аудиту
Проведено один
Проведено один
внутрішні аудити
внутрішні аудити
ефективності щодо
ефективності щодо
оцінки якості надання оцінки якості
платних послуг у
надання
сфері карантину та
адміністративних
захисту рослин,
послуг у сфері
насінництва та
ветеринарної
розсадництва.
медицини
У 2021 році частка
У 2021 році частка
таких аудитів
таких аудитів
становить 50 % в
становить 50 % в
загальній кількості
загальній кількості
запланованих
запланованих
внутрішніх
внутрішніх
Частка аудиторських рекомендацій прийнятих керівником об’єкту
аудиту становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій. Частка рекомендацій за якими досягнуто
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результативність становить не менше 50%
100% виконання планів діяльності внутрішнього аудиту
Створення підґрунтя для проведення
аудитів ефективності виконання завдань,
функцій, бюджетних програм.

Здійснення методологічної роботи
та професійний розвиток
працівників підрозділу
внутрішнього аудиту

Проведено
Визначено
самонавчання, взято методологічні підходи
участь у семінарах,
щодо оцінки ризиків
застосовано набуті
знання під час
проведення аудитів
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Київській області
Оцінка законності та достовірності
Проведення внутрішніх аудитів
У 2019 році
У 2020 році проведено У 2021 році
фінансової звітності, функцій,
щодо законності та ефективності,
проведено два
два внутрішні аудити проведено два
бюджетних програм, правильності
результативності, фінансововнутрішні аудити
фінансововнутрішні аудити
ведення бухгалтерського обліку,
господарської діяльності ведення
фінансовогосподарської
фінансоводотримання процедур з надання
бухгалтерського обліку та
господарської
діяльності ведення
господарської
ветеринарних послуг та адміністративних достовірності фінансової і
діяльності ведення
бухгалтерського
діяльності ведення
послуг, відповідність документообігу та
бюджетної звітності, дотримання
бухгалтерського
обліку та
бухгалтерського
кадрової політики, виконання завдань у
актів законодавства, планів,
обліку та
достовірності
обліку та
сфері ветеринарної медицини установ що процедур, контрактів, відповідність достовірності
фінансової і
достовірності
входять до сфери Головного управління
документообігу та кадрової
фінансової і
бюджетної звітності,
фінансової і
Держпродспоживслужби в Київській
політики, виконання завдань у сфері бюджетної звітності, дотримання актів
бюджетної
області.
ветеринарної медицини установ що дотримання актів
законодавства, планів, звітності,
входять до сфери Головного
законодавства,
процедур, контрактів, дотримання актів
управління
планів, процедур,
відповідність
законодавства,
Держпродспоживслужби в
контрактів,
документообігу та
планів, процедур,
Київській області.
відповідність
кадрової політики,
контрактів,
документообігу та
виконання завдань у
відповідність
кадрової політики,
сфері ветеринарної
документообігу та
виконання завдань у медицини в
кадрової політики,
сфері ветеринарної
бюджетних установах, виконання завдань
медицини в
частка яких аудитів
у сфері
бюджетних
становить 30% в
ветеринарної
установах, частка
загальній кількості
медицини в
яких аудитів
запланованих аудитів. бюджетних
становить 100% в
установах, частка
загальній кількості
яких аудитів
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запланованих
аудитів

становить 30% в
загальній кількості
запланованих
аудитів.

Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником
установи що входить до сфери управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Київській області становить не менше
80%; Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативності,
становить не менше 50%.
Зміна пріоритетів при проведенні
внутрішніх аудитів виявлення
фінансових порушень та дотримання
актів законодавства до здійснення оцінки
ефективності, результативності та якості
виконання завдань, функцій при наданні
адміністративних послуг, платних
послуг, здійснення контрольнонаглядових функцій установами
Головного управління
Держпродспоживслужби в Київській
області. Удосконалення та підвищення
ефективності системи внутрішнього
контролю в бюджетних установах, що
належать до сфери Головного управління
Держпродспоживслужби в Київській
області.

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки ефективності та
результативності надання
адміністративних послуг, у сфери
ветеринарної медицини в
бюджетних установах, що належать
до сфери управління
Держпродспоживслужби,
підпорядковані Головному
управлінню
Держпродспоживслужби в
Київській області.

У 2020 році
проведено один
внутрішній аудит
щодо оцінки якості
надання
адміністративних
послуг у сфери
ветеринарної
медицини частка
таких аудитів
становить 30% в
загальній кількості
запланованих аудиті.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником
установи що входить до сфери управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Київській області становить не менше
80%; Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативності,
становить не менше 50%в.

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки ефективності та
результативності надання платних
послуг, у сфери ветеринарної
медицини в бюджетних установах,
що належать до сфери управління

У 2019 році
проведено один
внутрішній аудит
щодо оцінки якості
надання платних
послуг у сфери
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Держпродспоживслужби,
підпорядковані Головному
управлінню
Держпродспоживслужби в
Київській області.

ветеринарної
медицини частка
таких аудитів
становить 40% в
загальній кількості
запланованих аудитів.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником
установи що входить до сфери управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Київській області становить не менше
80%; Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативності,
становить не менше 50%.

Проведення внутрішніх аудитів
відповідності щодо оцінки
дотримання законодавства, порядок
формування єдиної справи.

Проведено один
внутрішній аудит
відповідності щодо
оцінки дотримання
законодавства,
порядок
формування єдиної
справи
структурними
підрозділами
Головного
управління в
Київській області.
У 2021 році частка
таких аудитів
становить 50% в
загальній кількості
запланованих
аудитів.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником
установи що входить до сфери управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Київській області становить не менше
80%; Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативності,
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становить не менше 50%.
Оцінка відповідності вимогам
законодавства під час здійснення
державного контрою та нагляду. Надання
висновків і рекомендацій спрямованих на
покращення діяльності Головного
управління Держпродспоживслужби в
Київській області.

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки ефективності,
результативності та якості
контролю за зверненням громадян.

Проведено один
внутрішній аудит
щодо оцінки
ефективності,
результативност,
дотримання
законодавства та
повноти розгляду
звернення громадян
структурними
підрозділами
Головного управління
в Київській області. У
2020 році частка таких
аудитів становить
40% в загальній
кількості
запланованих аудитів.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником
установи що входить до сфери управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Київській області становить не менше
80%;Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативності,
становить не менше 50%.

Покращення якості виконання функцій з
здійснення внутрішнього аудиту,
постійний професійний розвиток
(навчання та підвищення кваліфікації)
посадових осіб з питань внутрішнього
аудиту шляхом самоосвіти та участі у
навчальних заходів з питань
внутрішнього аудиту, внутрішнього
контролю та управління ризиками.

Здійснення методологічної роботи

Вивчення та
опрацювання змін в
законодавстві
України, та з питань
внутрішнього аудиту
30%.

Вивчення та
опрацювання змін в
законодавстві
України, та з питань
внутрішнього аудиту
30%.

Вивчення та
опрацювання змін в
законодавстві
України, та з
питань
внутрішнього
аудиту 30%.
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Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в м.Києві
Зміна пріоритетів при проведенні
Проведення внутрішніх аудитів
Проведено один
внутрішніх аудитів від орієнтації на
діяльності установи щодо оцінки
внутрішній аудит
виявлення нефінансових та фінансових
ефективності, результативності та
щодо оцінки
порушень до здійснення оцінки
якості виконання завдань, функцій, ефективності,
ефективності, результативності та якості ступеня виконання і досягнення
результативності та
виконання завдань, функцій, ступеня
цілей у сфері захисту прав
якості виконання
виконання і досягнення цілей у сфері
споживачів.
завдань, функцій,
захисту прав споживачів, у сфері
ступеня виконання і
ветеринарної медицини та безпечності
досягнення цілей у
харчових продуктів,
сфері захисту прав
ефективності функціонування системи
споживачів.
внутрішнього контролю, досягнення
100% виконання
результатів відповідно до встановленої
планів діяльності з
мети, виконання завдань, планів
внутрішнього
Головного управління
аудиту.
Держпродспоживслужби в м. Києві.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій.
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%.
Проведення внутрішніх аудитів
діяльності установи щодо оцінки
ефективності, результативності та
якості виконання завдань, функцій,
ступеня виконання і досягнення
цілей у сфері ветеринарної
медицини та безпечності харчових
продуктів.

Проведено один
внутрішній аудит
щодо оцінки
ефективності,
результативності та
якості виконання
завдань, функцій,
ступеня виконання і
досягнення цілей у
сфері ветеринарної
медицини та
безпечності
харчових продуктів.
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100% виконання
планів діяльності з
внутрішнього
аудиту.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій.
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%..
Проведення внутрішніх аудитів
діяльності установи щодо оцінки
ефективності, результативності та
якості виконання завдань, функцій,
ступеня виконання і досягнення
цілей у сфері здійснення
державного контролю за
дотриманням санітарного
законодавства.

Проведено один
внутрішній аудит
щодо оцінки
ефективності,
результативності та
якості виконання
завдань, функцій,
ступеня виконання і
досягнення цілей у
сфері здійснення
державного контролю
за дотриманням
санітарного
законодавства.
100% виконання
планів діяльності з
внутрішнього аудиту.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій.
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%.

Проведення внутрішніх аудитів
щодо повноти, результативності,

Проведено один
внутрішній аудит
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якості розгляду звернень громадян
та доступу до публічної інформації.

Проведення внутрішніх аудитів
щодо якості виконання завдань,
функцій та процесів в системі
інженерно-технічного забезпечення
агропромислового комплексу,
дотримання актів законодавства,
планів, при здійсненні державного
нагляду за експлуатацією та
технічним станом
сільськогосподарської техніки.

щодо повноти,
результативност,
якості розгляду
звернень громадян та
доступу до публічної
інформації.
100% виконання
планів діяльності з
внутрішнього аудиту.
Проведено один
внутрішній аудит
щодо якості
виконання завдань,
функцій та
процесів у в
системі інженернотехнічного
забезпечення
агропромислового
комплексу,
дотримання актів
законодавства,
планів, при
здійсненні
державного
нагляду за
експлуатацією та
технічним станом
сільськогосподарсь
кої техніки.
100% виконання
планів діяльності з
внутрішнього
аудиту.
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Запобігання фактам незаконного,
неефективного та нерезультативного
використання бюджетних коштів та
інших активів.

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки надійності,
ефективності та результативності
інформаційних систем і технологій
(ІТ-аудитів).

Проведено один
внутрішній аудит
щодо оцінки
надійності,
ефективності та
результативності
інформаційних
систем і технологій
(ІТ-аудитів).
100% виконання
планів діяльності з
внутрішнього
аудиту.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій.
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%.

Проведення внутрішніх аудитів
щодо законності та достовірності
фінансової звітності, ведення
бухгалтерського обліку.

Проведено один
внутрішній аудит
щодо законності та
достовірності
фінансової звітності,
ведення
бухгалтерського
обліку.
100% виконання
планів діяльності з
внутрішнього аудиту.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій.
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%.
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Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Кіровоградській області
Запобігання фактам незаконного,
Проведення внутрішніх аудитів
Проведено один
неефективного та нерезультативного
щодо надання оцінки діяльності
внутрішній аудит
використання бюджетних коштів та
установи по дотриманню актів
фінансовоінших активів в бюджетних установах,
законодавства, стану управління
господарської
які входять до сфери управління
державним майном та збереження
діяльності щодо
Держпродспоживслужби та розташовані активів, виявлення і попередження
правильності
на території Кіровоградської області
(профілактика) порушень у
ведення
фінансово-господарській діяльності бухгалтерського
установ, достовірності фінансової і
обліку та
бюджетної звітності: упевнитись у
достовірності
правомірності створення установи і
фінансової і
безперервності її функціонування.
бюджетної звітності,
Проведення внутрішніх аудитів
дотримання актів
щодо відповідності колективних
законодавства,
договорів, положень про
планів, процедур,
преміювання в бюджетних
контрактів частка
установах, які входять до сфери
такого аудиту
управління Держпродспоживслужби становить 30%.
та розташовані на території
Проведено один
Кіровоградської області.
внутрішній аудит
щодо відповідності
колективних
договорів, положень
про преміювання
чинному
законодавству
України, частка
такого аудиту
становить 30 %.
Проведення внутрішніх аудитів
Проведено один
оцінки відповідності формування
внутрішній аудит
єдиної справи розпорядчих
щодо формування
документів в структурних
єдиної справи
підрозділах Головного управління
розпорядчих
Держпродспоживслужби в
документів, що
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Кіровоградській області.

Зміна пріоритетів при проведенні
внутрішніх аудитів (від орієнтації на
виявлення фінансових порушень до
здійснення оцінки ефективності,
результативності та якості виконання
завдань, функцій, бюджетних програм,
надання, здійснення контрольнонаглядових функцій, ступеня виконання і
досягнення цілей тощо).

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки ефективності,
результативності та якості
виконання завдань при здійсненні
контрольно-наглядових функцій в
сфері ветеринарної медицини та
безпечності харчових продуктів.
Дослідження якості, повноти,
своєчасності і результативності
надання адміністративних послуг
сферах карантину та захисту
рослин, насінництва та
розсадництва.
Проведення внутрішніх аудитів
щодо ефективності,
результативності та якості
виконання бюджетних програм

приймаються
органом державного
нагляду (контролю)
під час здійснення
заходу державного
нагляду частка
такого аудиту
становить 40%.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій;
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 60%
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.
Проведено один
Проведено один
внутрішній аудит
внутрішній аудити
щодо оцінки
ефективності,
ефективності,
результативності та
результативності та
якості виконання
якості виконання
бюджетних
завдань при
програм.
здійсненні
КПКВК 2809020
контрольно"Протиепізоотичні
наглядових функцій в заходи та участь у
сфері ветеринарної
Міжнародному
медицини та
епізоотичному
безпечності харчових бюро", частка
продуктів, частка
такого аудиту
такого аудиту
становить 50%.
становить 50%..
Проведено один
Проведено один аудит внутрішній аудит
дослідження якості,
ефективності,
повноти, своєчасності результативності та
і результативності
якості виконання
надання
бюджетних
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адміністративних
послуг у сферах
карантину та захисту
рослин, насінництва
та розсадництва,
частка такого аудиту
становить 50%.

програм.
КПКВК 2809040
"Проведення
лабораторних
випробувань,
вимірювань,
досліджень та
експертизи під час
здійснення
державного
контролю
(нагляду)", частка
такого аудиту
становить 50%.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій;
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 60%
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Луганській області
Запобігання фактам незаконного,
Проведення внутрішніх аудитів
Проведено чотири
Проведено один
Проведено один
фінансово-господарської
діяльності
внутрішні
аудити
внутрішні
аудити
внутрішні аудити
неефективного та нерезультативного
щодо правильності ведення
фінансовофінансовофінансововикористання бюджетних коштів та
бухгалтерського обліку та
господарської
господарської
господарської
інших активів в бюджетних установах,
достовірності
фінансової
і
діяльності
щодо
діяльності
щодо
діяльності щодо
які входять до сфери управління
бюджетної звітності, дотримання
правильності
правильності ведення правильності
Держпродспоживслужби та розташовані
актів законодавства, планів,
ведення
бухгалтерського
ведення
на території Луганської області.
процедур, контрактів, в бюджетних бухгалтерського
обліку та
бухгалтерського
установах, які входять до сфери
обліку та
достовірності
обліку та
управління
достовірності
фінансової і
достовірності
Держпродспоживслужби та
фінансової і
бюджетної звітності,
фінансової і
розташовані на території
бюджетної звітності, дотримання актів
бюджетної
дотримання актів
законодавства, планів, звітності,
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Луганської області.

законодавства,
планів, процедур,
контрактів (частка
таких аудитів
складає 80% від
загальної кількості
запланованих
аудитів)

процедур, контрактів
(частка таких аудитів
складає 20% від
загальної кількості
запланованих
аудитів).

дотримання актів
законодавства,
планів, процедур,
контрактів (частка
таких аудитів
складає 25% від
загальної кількості
запланованих
аудитів)

Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій;
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.
Зміна пріоритетів при проведенні
внутрішніх аудитів (від орієнтації на
виявлення фінансових порушень до
здійснення оцінки ефективності,
результативності та якості виконання
завдань, функцій, бюджетних програм,
надання адміністративних послуг,
здійснення контрольно-наглядових
функцій, ступеня виконання і досягнення
цілей тощо).

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки ефективності надання
платних послуг у сфері
ветеринарної медицини в
бюджетних установах, які входять
до сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
Луганської області.

Проведено один
внутрішній аудит
ефективності
надання платних
послуг у сфері
ветеринарної
медицини в
бюджетних
установах, які
входять до сфери
управління
Держпродспоживслу
жби та розташовані
на території
Луганської області
(частка таких
аудитів складає 20%
від загальної
кількості
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запланованих
аудитів)

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки якості виконання
завдань та функцій у сфері захисту
прав споживачів.

Проведення внутрішніх аудитів
щодо ефективності виконання
завдань та функцій у сфері
ветеринарної медицини та
безпечності харчових продуктів.

Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій;
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.
Проведено один
внутрішній аудит
ефективності щодо
оцінки якості
виконання завдань та
функцій у сфері
захисту
прав,споживачів
(частка таких аудитів
складає 20% від
загальної кількості
запланованих
аудитів).
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій;
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.
Проведено один
внутрішній аудит
ефективності
виконання завдань та
функцій у сфері
ветеринарної в
структурних
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підрозділах
управління
ветеринарної
медицини та
безпечності харчових
продуктів (частка
таких аудитів складає
20% від загальної
кількості
запланованих
аудитів).
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій;
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.
Проведення внутрішніх аудитів
щодо ефективності виконання
завдань та функцій у сфері
ветеринарної медицини та
безпечності харчових продуктів в
бюджетних установах, які входять
до сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
Луганської області.

Проведено два
внутрішні аудити
ефективності
виконання завдань та
функцій в
лабораторіях, які
входять до сфери
управління
Держпродспоживслуж
би та розташовані на
території Луганської
області. (частка таких
аудитів складає 40%
від загальної кількості
запланованих
аудитів).

Проведено два
внутрішні аудити
ефективності
виконання завдань
та функцій в
лікарнях
ветеринарної
медицини, які
входять до сфери
управління
Держпродспоживсл
ужби та
розташовані на
території
Луганської області.
(частка таких
аудитів складає
50% від загальної
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кількості
запланованих
аудитів).
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій;
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.
Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки якості виконання
завдань та функцій у сфері
державного нагляду за
дотриманням санітарного
законодавства.

Проведено один
внутрішній аудит
ефективності щодо
оцінки якості
виконання завдань
та функцій у сфері
державного
нагляду за
дотриманням
санітарного
законодавства
(частка таких
аудитів складає
25% від загальної
кількості
запланованих
аудитів).
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій;
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.

Створення підґрунтя для проведення
внутрішніх аудитів щодо оцінки

Здійснення методологічної роботи.

Визначено
методологічні

Методологічні
підходи
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ефективності надання платних послуг у
сфері ветеринарної медицини.

Створення підґрунтя для проведення
внутрішніх аудитів щодо оцінки
надійності, ефективності,
результативності та якості виконання
завдань, функцій та процесів.

Здійснення методологічної роботи.

підходи щодо
проведення
внутрішнього аудиту
щодо оцінки
ефективності
надання платних
послуг.

використовуються
при проведенні
внутрішніх аудитів
щодо оцінки
ефективності надання
платних послуг.

Надання керівникам
структурних
підрозділів,
керівникам
підпорядкованих
установ методичної
та методологічної
допомоги з
організації системи
внутрішнього
контролю, а в
майбутньому
удосконалення
системи
внутрішнього
контролю.

Методологічні
підходи
використовуються
при проведенні
внутрішнього аудиту
щодо оцінки
надійності,
ефективності,
результативності та
якості виконання
завдань, функцій та
процесів.

Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Миколаївській області
Запобігання фактам незаконного,
неефективного та нерезультативного
використання бюджетних коштів та
інших активів в бюджетних установах,
які входять до сфери управління
Держпродспоживслужби та розташовані
на території Миколаївської області.

Проведення внутрішніх аудитів
фінансово-господарської діяльності
щодо правильності ведення
бухгалтерського обліку та
достовірності фінансової і
бюджетної звітності в бюджетних
установах, які входять до сфери
управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території

Проведено п’ять
внутрішніх аудитів
фінансовогосподарської
діяльності щодо
правильності
ведення
бухгалтерського
обліку та
достовірності

Проведено два
внутрішніх аудити
фінансовогосподарської
діяльності щодо
правильності ведення
бухгалтерського
обліку та
достовірності

Проведено один
внутрішній аудит
фінансовогосподарської
діяльності щодо
правильності
ведення
бухгалтерського
обліку та
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Миколаївської області, надання
висновків і рекомендацій
спрямованих на покращення їх
діяльності.

Зміна пріоритетів при проведенні
внутрішніх аудитів (від орієнтації на
виявлення фінансових порушень до
здійснення оцінки ефективності,
результативності та якості виконання
завдань, функцій, бюджетних програм,
надання адміністративних послуг,
здійснення контрольно-наглядових
функцій, ступеня виконання і досягнення
цілей тощо).

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій та
процесів у сфері державного
нагляду за дотриманням
санітарного законодавства.

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки ефективності,
результативності та якості

фінансової і
бюджетної звітності,
у 2019 році частка
таких аудитів
становить 100 % в
загальній кількості
запланованих
внутрішніх аудитів.

фінансової і
бюджетної звітності, у
2020 році частка таких
аудитів становить 50
% в загальній
кількості
запланованих
внутрішніх аудитів.

достовірності
фінансової і
бюджетної
звітності, у 2021
році частка таких
аудитів становить
30 % в загальній
кількості
запланованих
внутрішніх аудиті.

Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій;
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%.
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.
Проведено один
внутрішній аудит. У
2020 році частка
аудитів ефективності
становить 25% в
загальній кількості
запланованих
внутрішніх аудитів.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій;
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%.
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.
Проведено один
внутрішній аудит.
У 2020 році частка
аудитів ефективності
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виконання завдань, функцій та
процесів у сфері здійснення
державного контролю за
дотриманням законодавства в сфері
захисту прав споживачів.

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій та
процесів при реєстрації
сільськогосподарської техніки.

становить 25% в
загальній кількості
запланованих
внутрішніх аудитів.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій;
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.
Проведено один
внутрішній аудит.
У 2021 році частка
аудитів
ефективності
становить 35% в
загальній кількості
запланованих
внутрішніх аудитів.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій;
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%.
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.

Проведення внутрішніх аудитів
оцінки ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій та
процесів у галузі ветеринарної
медицини та безпечності харчових
продуктів.

Проведено один
внутрішній аудит.
У 2021 році частка
аудитів
ефективності
становить 35% в
загальній кількості
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запланованих
внутрішніх аудитів.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій;
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області
Зміна пріоритетів при проведенні
Проведення внутрішніх аудитів
Проведено один
внутрішніх аудитів (від орієнтації на
щодо оцінки ефективності,
внутрішній аудит
виявлення фінансових порушень до
результативності та якості
щодо оцінки
здійснення оцінки ефективності,
виконання завдань, функцій та
ефективності,
результативності та якості виконання
процесів у сфері державного
результативності та
завдань, функцій, бюджетних програм,
нагляду за дотриманням
якості виконання
надання, здійснення контрольносанітарного законодавства.
завдань, функцій та
наглядових функцій, ступеня виконання і
процесів у сфері
досягнення цілей тощо).
державного нагляду
за дотриманням
санітарного
законодавства
100% виконання
планів діяльності з
внутрішнього
аудиту.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій.
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%.
Проведення внутрішніх аудитів
оцінки ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій та

Проведено один
внутрішній аудит
щодо управління
активами
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процесів щодо управління активами
бюджетних установ, що відносяться
до сфери управління Головного
управління
Держпродспоживслужби в Одеській
області.

бюджетних установ,
що відносяться до
сфери управління
Головного
управління
Держпродспоживслу
жби в Одеській
області.
100% виконання
планів діяльності з
внутрішнього
аудиту.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій.
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%.
Проведення внутрішніх аудитів
Проведено один
щодо оцінки ефективності,
внутрішній аудит
результативності та якості
щодо оцінки
виконання завдань, функцій та
ефективності,
процесів в сфері діяльності мережі
результативності та
лабораторій, що відносяться до
якості
сфери управління Головного
виконання завдань,
управління
функцій та процесів в
Держпродспоживслужби в Одеській
сфері діяльності
області.
мережі лабораторій,
що відносяться до
сфери управління
Головного управління
Держпродспоживслуж
би в Одеській області
100% виконання
планів діяльності з
внутрішнього аудиту.
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Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій та
процесів у сфері здійснення
державного контролю за
дотриманням законодавства в сфері
захисту прав споживачів.

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій та
процесів при реєстрації
сільськогосподарської техніки.

Проведено один
внутрішній аудит
аудитів щодо оцінки
ефективності,
результативності та
якості виконання
завдань, функцій та
процесів у сфері
здійснення
державного контролю
за дотриманням
законодавства в сфері
захисту прав
споживачів.
100% виконання
планів діяльності з
внутрішнього аудиту.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій.
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%.
Проведено один щодо
оцінки ефективності,
результативності та
якості виконання
завдань, функцій та
процесів при
реєстрації
сільськогосподарської
техніки внутрішній
аудит.
100% виконання
планів діяльності з
внутрішнього аудиту.
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Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій.
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%.
Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій та
процесів фітосанітарної безпеки і
контролю в сфері насінництва та
розсадництва.

Проведення внутрішніх аудитів
оцінки ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій та
процесів у галузі ветеринарної
медицини та безпечності харчових
продуктів.

Проведено один
внутрішній аудит
щодо оцінки
ефективності,
результативності та
якості виконання
завдань, функцій та
процесів
фітосанітарної
безпеки і контролю
в сфері насінництва
та розсадництва.
100% виконання
планів діяльності з
внутрішнього
аудиту.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій.
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%.
Проведено один
внутрішній аудит
ефективності,
результативності та
якості виконання
завдань, функцій та
процесів у галузі
ветеринарної
медицини та
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Здійснення контролю за організацією
планово-фінансової роботи та за
використанням фінансових і
матеріальних ресурсів.

безпечності
харчових
продуктів.
100% виконання
планів діяльності з
внутрішнього
аудиту.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій.
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%.
Проведення внутрішніх аудитів
Проведено один
щодо правильності ведення
внутрішній аудит
бухгалтерського обліку та
щодо правильності
достовірності фінансової і
ведення
бюджетної звітності при
бухгалтерського
застосуванні тарифів та наданні
обліку та
платних послуг в бюджетних
достовірності
установах, що відносяться до сфери фінансової і
управління Головного управління
бюджетної звітності
Держпродспоживслужби в Одеській при застосуванні
області.
тарифів та наданні
платних послуг в
бюджетних
установах, що
відносяться до сфери
управління
Головного
управління
Держпродспоживслу
жби в Одеській
області
100% виконання
планів діяльності з
внутрішнього
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аудиту.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій.
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%.
Створення підґрунтя для проведення
проведення внутрішніх аудитів щодо
правильності ведення бухгалтерського
обліку та достовірності фінансової і
бюджетної звітності, дотримання вимог
нормативно-правових актів і внутрішніх
організаційно-розпорядчих документів,
процедур, регламентів, стандартів, а
також ефективності, надійності,
результативності та якості виконання
завдань, функцій та процесів.

Планування діяльності, ведення
Бази даних об’єктів внутрішнього
аудиту та оновлення інформації в
ній, проведення оцінки ризиків,
формування та ведення реєстрів
ризиків
Професійний розвиток працівників
підрозділу внутрішнього аудиту.

Складання
стратегічного плану
діяльності
внутрішнього аудиту
Головного
управління
Держпродспоживслу
жби в Одеській
області.
Складання
щорічного
операційного плану
діяльності
внутрішнього аудиту
Головного
управління
Держпродспоживслу
жби в Одеській
області. Ведення
бази даних об’єктів
внутрішнього аудиту
Формування та
ведення реєстрів
ризиків, проведення
оцінки ризиків.
за результатами
навчань професійні
знання щодо
проведення

Щорічна актуалізація
стратегічного плану
діяльності
внутрішнього аудиту
Головного управління
Держпродспоживслуж
би в Одеській області.
Складання щорічного
операційного плану
діяльності
внутрішнього аудиту
Головного управління
Держпродспоживслуж
би в Одеській області.
Ведення бази даних
об’єктів внутрішнього
аудиту
Формування та
ведення реєстрів
ризиків, проведення
оцінки ризиків.

Щорічна
актуалізація
стратегічного
плану діяльності
внутрішнього
аудиту Головного
управління.
Складання
щорічного
операційного плану
діяльності
внутрішнього
аудиту Головного
управління.
Ведення бази даних
об’єктів
внутрішнього
аудиту
Формування та
ведення реєстрів
ризиків,
проведення оцінки
ризиків.

за результатами
навчань професійні
знання щодо
проведення

за результатами
навчань професійні
знання щодо
проведення
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внутрішніх аудитів
отримали не менше
двох працівників
підрозділу
внутрішнього
аудиту.

внутрішніх аудитів
отримали не менше
двох працівників
підрозділу
внутрішнього аудиту.

внутрішніх аудитів
отримали не менше
двох працівників
підрозділу
внутрішнього
аудиту.

отримання знань в
сфері побудови та
покращення системи
внутрішнього
контролю.

отримання знань в
сфері побудови та
покращення системи
внутрішнього
контролю.

отримання знань в
сфері побудови та
покращення
системи
внутрішнього
контролю.

Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Полтавській області
Оцінка ефективності планування і
Проведення внутрішніх аудитів
Проведено чотири
внутрішні аудити
щодо правильності ведення
виконання бюджетних програм, якості
щодо правильності
бухгалтерського обліку та
надання адміністративних послуг та
ведення
достовірності фінансової і
виконання завдань, визначених актами
бухгалтерського
бюджетної звітності, дотримання
законодавства, правильності ведення та
вимог нормативно-правових актів і обліку та
достовірності фінансової та бюджетної
достовірності
внутрішніх організаційнозвітності, використання і збереження
фінансової і
розпорядчих документів, процедур,
бюджетної звітності,
активів у Головному управлінні
регламентів, стандартів при
дотримання вимог
Держпродспоживслужби в Полтавській
застосуванні тарифів при наданні
нормативнообласті та установах, що входять до
платних послуг у галузі
правових актів і
сфери Головного управління, надання
ветеринарної медицини та
внутрішніх
висновків і рекомендацій спрямованих на безпечності харчових продуктів,
організаційнопокращення їх діяльності.
розпорядчих
виконання покладених функцій у
документів,
сфері ветеринарної медицини,
процедур,
протиепізоотичних заходах..
регламентів,
стандартів при
застосуванні тарифів
при наданні платних
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послуг у галузі
ветеринарної
медицини та
безпечності
харчових продуктів,
виконання
покладених функцій
у сфері ветеринарної
медицини,
протиепізоотичних
заходах.
100% виконання
планів діяльності з
внутрішнього
аудиту.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій.
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%.
Проведення внутрішніх аудитів
щодо виконання бюджетної
програми з протиепізоотичних
заходів та участь у Міжнародному
епізоотичному бюро.

Проведено один
внутрішній аудит
щодо виконання
бюджетної програми
з протиепізоотичних
заходів та участь у
Міжнародному
епізоотичному бюро.
100% виконання
планів діяльності з
внутрішнього
аудиту.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій.
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Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%.
Проведення внутрішніх аудитів
щодо дотримання вимог
нормативно-правових актів і
внутрішніх організаційнорозпорядчих документів, процедур,
регламентів, стандартів при
наданні адміністративних послуг у
галузі ветеринарної медицини та
безпечності харчових продуктів.

Зміна пріоритетів при проведенні
внутрішніх аудитів (від орієнтації на
виявлення фінансових порушень до
здійснення оцінки ефективності,
результативності та якості виконання

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій та
процесів у сфері ветеринарної

Проведено один
внутрішній аудит
щодо дотримання
вимог нормативноправових актів і
внутрішніх
організаційнорозпорядчих
документів, процедур,
регламентів,
стандартів при
наданні
адміністративних
послуг у галузі
ветеринарної
медицини та
безпечності харчових
продуктів.
100% виконання
планів діяльності з
внутрішнього аудиту.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій.
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%
Проведено один
внутрішній аудит
щодо оцінки
ефективності,
результативності та
якості виконання
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завдань, функцій, бюджетних програм,
надання, здійснення контрольнонаглядових функцій, ступеня виконання і
досягнення цілей тощо.

медицини та протиепізоотичних
заходів.

завдань, функцій та
процесів у сфері
ветеринарної
медицини та
протиепізоотичних
заходів.
100% виконання
планів діяльності з
внутрішнього
аудиту.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій.
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%.

Запровадження проведення внутрішніх
аудитів оцінки ефективності
функціонування системи внутрішнього
контролю.

Проведення внутрішнього аудиту
ефективності функціонування
системи внутрішнього контролю у
Головному управлінні
Держпродспоживслужби в
Полтавської області.

Проведено один
внутрішній аудит
ефективності
функціонування
системи
внутрішнього
контролю у
Головному
управлінні
Держпродспоживсл
ужби в Полтавської
області.100%
виконання планів
діяльності з
внутрішнього
аудиту.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій.
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
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становить не менше 50%.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Рівненській області
Запобігання фактам незаконного,
Проведення внутрішніх аудитів
Проведено чотири
Проведено три
Проведено три
неефективного та не результативного
фінансово-господарської діяльності внутрішні аудити
внутрішні аудити
внутрішні аудити
використання бюджетних коштів та
щодо правильності ведення
фінансовофінансовофінансовоінших активів в бюджетних установах,
бухгалтерського обліку та
господарської
господарської
господарської
які входять до сфери управління
достовірності фінансової і
діяльності щодо
діяльності щодо
діяльності щодо
Держпродспоживслужби в Рівненській
бюджетної звітності, дотримання
правильності
правильності ведення правильності
області.
актів законодавства, планів,
ведення
бухгалтерського
ведення
процедур, контрактів , в бюджетних бухгалтерського
обліку та
бухгалтерського
установах, які входять до сфери
обліку та
достовірності
обліку та
Головного Управління
достовірності
фінансової і
достовірності
Держпродспоживслужби в
фінансової і
бюджетної звітності,
фінансової і
Рівненській області.
бюджетної звітності, дотримання актів
бюджетної
дотримання актів
законодавства, планів, звітності,
законодавства,
процедур, контрактів. дотримання актів
планів, процедур,
законодавства,
контрактів.
планів, процедур,
контрактів.

Проведення внутрішніх аудитів
щодо відповідності колективних
договорів, чинному законодавству
України в бюджетних установах які
входять до сфери Головного
Управління
Держпродспоживслужби в
Рівненській області.

Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій;
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 70%
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.
Проведено один
внутрішній аудит
щодо відповідності
колективних
договорів, чинному
законодавству
України в бюджетних
установах які входять
до сфери Головного
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Управління
Держпродспоживслуж
би в Рівненській
області.

Зміна пріоритетів при проведенні
внутрішніх аудитів (від орієнтації на
виявлення фінансових порушень до
здійснення оцінки ефективності,
результативності та якості виконання
завдань, функцій, бюджетних програм,
надання адміністративних послуг,
здійснення контрольно-наглядових
функцій, ступеня виконання і досягнення
цілей тощо.

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки якості надання
адміністративних послуг у сфері
ветеринарної медицини, та платних
послуг у сфері карантину та захисту
рослин, насінництва та
розсадництва Головного
Управління
Держпродспоживслужби в
Рівненській області.

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки надійності,
ефективності, результативності та
якості виконання завдань, функцій
та процесів в бюджетних
установах, які входять до сфери
управління
Держпродспоживслужби в

Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій;
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 70%;
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.
Проведено один
Проведено один
внутрішній аудит
внутрішній аудит
ефективності щодо
ефективності щодо
оцінки якості
оцінки якості
надання платних
надання
послуг у сфері
адміністративних
карантину та захисту
послуг у сфері
рослин, насінництва
ветеринарної
та розсадництва.
медицини.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій;
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.
Проведено один
аудит-частка аудитів
ефективності
становить не менше
80% в загальній
кількості
запланованих
внутрішніх аудитів
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Створення умов для проведення
внутрішніх аудитів щодо оцінки
надійності, ефективності,
результативності та якості виконання
завдань, функцій та процесів.
Постійний професійний розвиток
(навчання та підвищення кваліфікації)
головного спеціаліста з внутрішнього
аудиту шляхом самоосвіти та участі у
навчальних заходах з питань
внутрішнього аудиту, внутрішнього
контролю та управління ризиками;інші
цілі з урахуванням визначеної загальної
стратегії Головного управління
Держпродспоживслужби в Рівненській
області та мети (місії) внутрішнього
аудиту.

Рівненській області.

Чаудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій;
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.

Здійснення методологічної роботи

Надання керівникам
структурних
підрозділів,
керівникам
підвідомчих установ
методичної та
методологічної
допомоги з
організації системи
внутрішнього
контролю, а в
майбутньому
удосконалення
системи
внутрішнього
контролю.
Розроблено план
навчання та
підвищення
кваліфікації
головного
спеціаліста на 20192021 роки в частині
проведення
внутрішніх аудитів
щодо оцінки
ефективності,
функціонування
системи
внутрішнього
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контролю, ступеня
виконання і
досягнення цілей,
результативності
якості і виконання
завдань, дотримання
актів законодавства.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Сумській області
Оцінка відповідності вимогам
Проведення внутрішнього аудиту
Проведено один
законодавства під час здійснення
відповідності реалізації принципу
аудит відповідності
державного контрою та нагляду.
«єдиного вікна» під час здійснення
щодо оцінки
Виконання законів та інших нормативних фітосанітарного державного
дотримання
актів. Запобігання фактам незаконного,
контролю.
законодавства під
неефективного та нерезультативного
час здійснення
Проведення внутрішніх аудитів
використання бюджетних коштів та
державного
відповідності
щодо
оцінки
інших активів, що входять до сфери
контролю за
дотримання законодавства, порядок принципом «єдиного
управління Держпродспоживслужби та
формування єдиної справи.
розташовані на території Сумської
вікна».
області.
Проведено один
аудит відповідності
щодо оцінки
дотримання
законодавства,
порядок формування
єдиної справи.
Проведення внутрішніх аудитів
відповідності колективних
договорів, положень про
преміювання чинному
законодавству в бюджетних
установах, які входять до сфери
управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території Сумської

Проведено один
аудит відповідності
колективних
договорів, положень
про преміювання
чинному
законодавству в
бюджетних
установах, які
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області.

Проведення внутрішніх аудитів
фінансово-господарської діяльності
щодо правильності ведення
бухгалтерського обліку та
достовірності фінансової та
бюджетної звітності, дотримання
актів законодавства, планів,
процедур, контрактів в бюджетних
установах, які входять до сфери
управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території Сумської
області.

входять до сфери
управління
Держпродспоживслу
жби та розташовані
на території
Сумської області.
Проведено один
внутрішній аудит
відповідності та
фінансовий аудит
фінансовогосподарської
діяльності щодо
правильності
ведення
бухгалтерського
обліку та
достовірності
фінансової та
бюджетної
звітності
дотримання актів
законодавства,
планів, процедур,
контрактів в
бюджетних
установах, які
входять до сфери
управління
Держпродспоживсл
ужби та
розташовані на
території Сумської
області.
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Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій;Частка рекомендацій, за якими досягнуто
результативність, становить не менше 50% 100% виконання планів
діяльності з внутрішнього аудиту.
Зміна пріоритетів при проведенні
внутрішніх аудитів (від орієнтації
виявлення фінансових порушень до
здійснення оцінки ефективності,
результативності та якості виконання
завдань, функцій, бюджетних програм,
надання, здійснення контрольно –
наглядових функцій, ступеня виконання і
досягнення цілей тощо.

Проведення аудиту відповідності
щодо оцінки діяльності при
наданні адміністративних послуг
Управлінням фітосанітарної
безпеки Головного управління
Держпродспоживслужби в
Сумській області .

Проведено один аудит
відповідності щодо
оцінки діяльності при
наданні
адміністративних
послуг Управлінням
фітосанітарної
безпеки Головного
управління
Держпродспоживслуж
би в Сумській області

Проведення внутрішнього аудиту
щодо ефективності функціонування
системи внутрішнього контролю та
системи управління ризиками в
лікарнях ветеринарної медицини.

Проведено один аудит
щодо ефективності
функціонування
системи внутрішнього
контролю та системи
управління ризиками
в лікарнях
ветеринарної
медицини

Проведення внутрішнього аудиту
щодо ефективності функціонування
системи внутрішнього контролю та
системи управління ризиками в
лабораторіях
Держпродспоживслужби.

Проведено один аудит
щодо ефективності
функціонування
системи внутрішнього
контролю та системи
управління ризиками
ризиками в
лабораторіях
Держпродспоживслуж
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би
Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки ефективності,
результативності та якості
контролю за зверненням громадян.

Проведено один
внутрішній аудит
щодо оцінки
ефективності та
результативності
якості контролю за
зверненнями
громадян.
Частка аудитів ефективності складає 75% від загальної кількості
запланованих аудитів. Частка аудиторських рекомендацій,
прийнятих керівником об’єкту аудиту, становить не менше 80% від
загальної кількості наданих рекомендацій; Частка рекомендацій, за
якими досягнуто результативність, становить не менше 50% 100%
виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.

Проведення внутрішніх аудитів
щодо ефективності та
результативності дотримання
законодавства при проведенні
протиепізоотичних заходів.

Проведено один
внутрішній аудит
ефективності та
результативності
щодо дотримання
законодавства при
проведенні
протиепізоотичних
заходів.

Проведення внутрішніх аудитів
щодо ефективності та
результативності дотримання
законодавства при використанні та
збереженні державного майна

Проведено один
внутрішній аудит
ефективності та
результативності
щодо дотримання
законодавства при
використанні та
збереженні
державного майна.
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Проведення внутрішніх аудитів
щодо ефективності та оцінки якості
надання адміністративних послуг у
сфері ветеринарної медицини.

Проведено один
внутрішній аудит
ефективності та
оцінки якості
надання
адміністративних
послуг послуг у
сфері ветеринарної
медицини.
Частка аудитів ефективності складає 75% від загальної кількості
запланованих аудитів. Частка аудиторських рекомендацій,
прийнятих керівником об’єкту аудиту, становить не менше 80% від
загальної кількості наданих рекомендацій. Частка рекомендацій, за
якими досягнуто результативність, становить не менше 50% 100%
виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.

Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Тернопіль області
Забезпечення проведення внутрішніх
Проведення внутрішніх аудитів
Проведено три
Проведено два
Проведено один
аудитів у системі Головного управління
фінансово-господарської діяльності внутрішні аудити
внутрішні аудити
внутрішній аудит
Держпродспоживслужби в
щодо правильності ведення
фінансовофінансовофінансовоТернопільській області, направлених на
бухгалтерського обліку та
господарської
господарської
господарської
виявлення порушень та невідповідностей достовірності фінансової і
діяльності щодо
діяльності щодо
діяльності щодо
діючій нормативній базі, надання
бюджетної звітності, дотримання
правильності
правильності ведення правильності
рекомендацій по їх усуненню з метою
актів законодавства, планів,
ведення
бухгалтерського
ведення
забезпечення належного функціонування процедур, контрактів , в бюджетних бухгалтерського
обліку та
бухгалтерського
установ.
установах, які входять до сфери
обліку та
достовірності
обліку та
управління Головного управління
достовірності
фінансової і
достовірності
Держпродспоживслужби в
фінансової і
бюджетної звітності,
фінансової і
Тернопільській області.
бюджетної звітності, дотримання актів
бюджетної
дотримання актів
законодавства, планів, звітності,
законодавства,
процедур, контрактів
дотримання актів
планів, процедур,
законодавства,
контрактів
планів, процедур,
контрактів
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівниками
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підконтрольних установ, становить не менше 75% від загальної
кількості наданих рекомендацій, частка рекомендацій, за якими
досягнути результативність, становить не менше 50%.
Забезпечення проведення внутрішніх
аудитів структурних підрозділів
Головного управління
Держпродспоживслужби в
Тернопільській області щодо виконання
завдань та функцій у галузі санітарного
нагляду, внутрішнього контролю,
управління та розвитку персоналу.

Проведення аудиту ефективності в
структурних підрозділах Головного
управління
Держпродспоживслужби в
Тернопільській області щодо
виконання завдань та функцій у
галузі санітарного нагляду.

Проведено один
внутрішній аудит
ефективності в
структурних
підрозділах Головного
управління
Держпродспоживслуж
би в Тернопільській
області щодо
виконання завдань та
функцій у галузі
санітарного нагляду

Проведення аудиту ефективності в
Головному управлінні
Держпродспоживслужби в
Тернопільській області стану
управління і розвитку персоналу та
стану внутрішнього контролю.

Cтворення підгрунтя для проведення
аудитів ефективності виконання завдань,
функцій, бюджетних програм
структурних підрозділів Головного
управління.

Здійснення методологічної роботи
та професійний розвиток
працівників підрозділу
внутрішнього аудиту.

Визначено
методоліогічні
підходи щодо оцінки
ризиків у роботі
структурних

Проведено
самонавчання, взято
участь у семінарах,
тренінгах тощо,
застосовано набуті

Проведено один
внутрішній аудит
ефективності в
структурних
підрозділах
Головного
управління
Держпродспоживсл
ужби в
Тернопільській
області стану
управління і
розвитку персоналу
та внутрішнього
контролю.
Застосовано набуті
знання під час
проведення аудитів
ефективності.
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підрозділів,
знання під час
проведена оцінка
проведення аудитів
ризиків, Проведено
відповідності,
самонавчання, взято ефективності.
участь у семінарах,
тренінгах тощо.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Харківській області
Зміна пріоритетів при проведенні
Проведення внутрішніх аудитів
Проведено один
внутрішніх аудитів (від орієнтації на
щодо оцінки якості виконання
внутрішній аудит з
оцінку діяльності окремих структурних
завдань та функцій при наданні
дослідження якості
підрозділів щодо дотримання вимог
адміністративних послуг.
виконання завдань та
законодавства до здійснення оцінки
функцій при наданні
ефективності, результативності та якості
адміністративних
виконання завдань, функцій бюджетних
послуг, які
програм, надання адміністративних
надаються
послуг, управління бюджетними
структурними
коштами, тощо).
підрозділами
Головного
управління
Держпродспоживслу
жби в Харківській
області. Частка
таких аудитів
становить 100
відсотків в загальній
кількості
запланованих
внутрішніх аудитів.
Проведення внутрішніх аудитів
щодо ефективності,
результативності та якості
виконання бюджетної програми
«Протиепізоотичні заходи та участь
у Міжнародному епізоотичному

Проведено один
внутрішній аудит
ефективності,
результативності та
якості виконання
бюджетної програми
«Протиепізоотичні
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бюро».

Проведення внутрішніх аудитів
ефективності щодо управління
бюджетними коштами на оплату
праці і нарахування на заробітну
плату.

заходи та участь у
Міжнародному
епізоотичному бюро»
з дослідженням
виконання показників
бюджетної програми.
Частка таких аудитів
становить 100
відсотків в загальній
кількості
запланованих
внутрішніх аудитів.
Проведено один
внутрішній аудит
ефективності щодо
управління
бюджетними
коштами на оплату
праці і нарахування
на заробітну плату
в бюджетних
установах, що
входять до сфери
управління
Головного
управління
Держпродспоживсл
ужби в Харківській
області. Частка
таких аудитів
становить 100 % в
загальній кількості
запланованих
внутрішніх аудитів.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником
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державного органу, становить не менше 80 % від загальної
кількості наданих рекомендацій; частка рекомендацій, за якими
досягнуто результативність, становить не менше 50 %.
Створення підґрунтя для проведення
внутрішніх аудитів щодо оцінки якості
надання послуг, що надаються на платній
основі структурними підрозділами
Головного управління
Держпродспоживслужби в Харківській
області, та ефективності,
результативності та якості виконання
бюджетної програми «Протиепізоотичні
заходи та участь у Міжнародному
епізоотичному бюро».

Здійснення методологічної роботи

Професійний розвиток працівників
підрозділу внутрішнього аудиту.

Визначено
методологічні
підходи щодо
проведення
внутрішнього аудиту
щодо оцінки якості
надання
адміністративних
послуг, що
надаються
структурними
підрозділами
Головного
управління
Держпродспоживслу
жби в Харківській
області,
Методологічні
підходи
використовуються
при проведенні
внутрішніх аудитів.
Навчання та
підвищення
кваліфікації
працівників
підрозділу
внутрішнього
аудиту.

Визначено
методологічні підходи
щодо проведення
внутрішнього аудиту
щодо оцінки
ефективності,
результативності та
якості виконання
бюджетної програми
«Протиепізоотичні
заходи та участь у
Міжнародному
епізоотичному бюро».
Методологічні
підходи
використовуються
при проведенні
внутрішніх аудитів.

Навчання та
підвищення
кваліфікації
працівників
підрозділу
внутрішнього аудиту.

Навчання та
підвищення
кваліфікації
працівників
підрозділу
внутрішнього
аудиту.
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Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Херсонській області
Запобігання фактам незаконного,
Проведення внутрішніх аудитів
Проведено один
Проведено один
неефективного та нерезультативного
фінансово-господарської діяльності внутрішній аудит
внутрішній аудит
використання бюджетних коштів та
щодо правильності ведення
фінансовофінансовоінших активів в бюджетних установах,
бухгалтерського обліку та
господарської
господарської
які входять до сфери управління
достовірності фінансової і
діяльності щодо
діяльності щодо
Держпродспоживслужби та розташовані
бюджетної звітності, дотримання
правильності
правильності ведення
на території Херсонської області.
актів законодавства, планів,
ведення
бухгалтерського
процедур, контрактів, в бюджетних бухгалтерського
обліку та
установах, які входять до сфери
обліку та
достовірності
управління
достовірності
фінансової і
Держпродспоживслужби та
фінансової і
бюджетної звітності,
розташовані на території
бюджетної звітності, дотримання актів
Херсонської області.
дотримання актів
законодавства, планів,
законодавства,
процедур, контрактів
планів, процедур,
У 2020 році частка
контрактів
таких аудитів
У 2019 році частка
становить 50% в
таких аудитів
загальній кількості
становить 50% в
запланованих
загальній кількості
внутрішніх аудитів.
запланованих
внутрішніх аудитів.

Проведення внутрішніх аудитів
щодо відповідності колективних
договорів в бюджетних установах,
які входять до сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території

Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій;
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.
Проведено один
внутрішній аудит
щодо відповідності
колективних
договорів чинному
законодавству
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Херсонської області, чинному
законодавству України.

Зміна пріоритетів при проведенні
внутрішніх аудитів (від орієнтації на
виявлення фінансових порушень до
здійснення оцінки ефективності,
результативності та якості виконання
завдань, функцій, бюджетних програм,
надання адміністративних послуг,
здійснення контрольно-наглядових
функцій, ступеня виконання і досягнення
цілей тощо.

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки якості надання
адміністративних послуг у сфері
ветеринарної медицини які входять
до сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
Херсонської області.

України в бюджетних
установах, які входять
до сфери управління
Головного управління
Держпродспоживслуж
би в Херсонській
області
У 2020 році частка
таких аудитів
становить 50% в
загальній кількості
запланованих
внутрішніх аудитів.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій;
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.
Проведено один
внутрішній аудит
щодо оцінки якості
надання
адміністративних
послуг у сфері
ветеринарної
медицини
У 2021 році частка
таких аудитів
становить 50% в
загальній кількості
запланованих
внутрішніх аудитів.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту

115

аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій. Частка рекомендацій, за якими досягнуто
результативність, становить не менше 50%
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.
100% охоплення внутрішнім аудитом мережі Головного управління
Держпродспоживслужби в Херсонській області.
Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки ефективності надання
платних послуг у сфері
ветеринарної медицини в
бюджетних установах, які входять
до сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
Херсонської області.

Проведення внутрішнього аудиту
щодо оцінки якості розгляду
звернень громадян структурними
підрозділами Головного управління
Держпродспоживслужби в
Херсонській області.

Проведено один
внутрішній аудит
ефективності
надання платних
послуг у сфері
ветеринарної
медицини які
входять до сфери
управління
Держпродспоживсл
ужби та
розташовані на
території
Херсонської
області
У 2021 році частка
таких аудитів
становить 50% в
загальній кількості
запланованих
внутрішніх аудитів.
Проведено один
внутрішній аудит
щодо оцінки якості
розгляду звернень
громадян
структурними
підрозділами
Головного

116

управління
Держпродспоживслу
жби в Херсонській
області
У 2019 році частка
таких аудитів
становить 50% в
загальній кількості
запланованих
внутрішніх аудитів
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій;
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.
Створення підґрунтя для проведення
внутрішніх аудитів щодо оцінки якості
надання адміністративних послуг у
ветеринарної медицини.

Здійснення методологічної роботи.

Визначено
методологічні
підходи щодо
проведення
внутрішнього аудиту
щодо оцінки якості
надання
адміністративних
послуг

Методологічні
підходи
використовуються
при проведенні
внутрішніх аудитів
щодо оцінки якості
надання
адміністративних
послуг

Надання керівникам
структурних
підрозділів,
керівникам
підвідомчих установ
методичної та
методологічної
допомоги з
організації системи

Методологічні
підходи
використовуються
при проведенні
внутрішнього аудиту
ефективності платних
послуг
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внутрішнього
контролю, а в
майбутньому
удосконалення
системи
внутрішнього
контролю
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Хмельницькій області
Запобігання фактам незаконного,
Проведення внутрішніх аудитів
Проведено два
Проведено один
Проведено один
неефективного та нерезультативного
фінансово-господарської діяльності внутрішні аудити
внутрішній аудит
внутрішній аудит
використання бюджетних коштів та
щодо правильності ведення
фінансовофінансовофінансовоінших активів в бюджетних установах,
бухгалтерського обліку та
господарської
господарської
господарської
які входять до сфери управління
достовірності фінансової і
діяльності щодо
діяльності щодо
діяльності щодо
Держпродспоживслужби та розташовані
бюджетної звітності, дотримання
правильності
правильності ведення правильності
на території Хмельницької області.
актів законодавства, планів,
ведення
бухгалтерського
ведення
процедур, контрактів , в бюджетних бухгалтерського
обліку та
бухгалтерського
установах, які входять до сфери
обліку та
достовірності
обліку та
управління
достовірності
фінансової і
достовірності
Держпродспоживслужби та
фінансової і
бюджетної звітності,
фінансової і
розташовані на території
бюджетної звітності, дотримання актів
бюджетної
Хмельницької області.
дотримання актів
законодавства, планів, звітності,
законодавства,
процедур, контрактів
дотримання актів
планів, процедур,
законодавства,
контрактів
планів, процедур,
контрактів

Проведення внутрішніх аудитів
щодо відповідності колективних
договорів, положень про

Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій;
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.
Проведено один
внутрішній аудит
щодо відповідності
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преміювання в бюджетних
установах, які входять до сфери
управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
Хмельницької області, чинному
законодавству України.

Зміна пріоритетів при проведенні
внутрішніх аудитів (від орієнтації на
виявлення фінансових порушень до
здійснення оцінки ефективності,
результативності та якості виконання
завдань, функцій, бюджетних програм,
надання адміністративних послуг,
здійснення контрольно-наглядових
функцій, ступеня виконання і досягнення
цілей тощо).

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки якості надання
адміністративних послуг у сфері
ветеринарної медицини.

колективних
договорів, положень
про преміювання
чинному
законодавству
України.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій;
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.
Проведено один
внутрішній аудит
щодо оцінки якості
надання
адміністративних
послуг.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій;
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%.
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.
100% охоплення внутрішнім аудитом мережі Головного управління
Держпродспоживслужби в Хмельницькій області.

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки якості надання
адміністративних послуг у сфері
карантину та захисту рослин,
насінництва та розсадництва.

Проведено один
внутрішній аудит
щодо оцінки якості
надання
адміністративних
послуг.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
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аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій; Частка рекомендацій, за якими досягнуто
результативність, становить не менше 50%
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.
Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки надійності,
ефективності, результативності та
якості виконання завдань, функцій
та процесів в бюджетних установах,
які входять до сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
Хмельницької області.

У 2020 році частка
аудитів ефективності
становить не менше
80% в загальній
кількості
запланованих
внутрішніх аудитів.

У 2021 році частка
аудитів
ефективності
становить не
менше 80% в
загальній кількості
запланованих
внутрішніх аудитів.

Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій;
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки надійності,
ефективності, результативності та
якості виконання завдань, функцій
та процесів у сфері карантину та
захисту рослин, насінництва та
розсадництва.

У 2020 році частка
аудитів ефективності
становить не менше
80% в загальній
кількості
запланованих
внутрішніх аудитів.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій;
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%
100% виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.

Створення підґрунтя для проведення

Здійснення методологічної роботи

Визначено
методологічні

Методологічні
підходи
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внутрішніх аудитів щодо оцінки якості
надання адміністративних послуг у сфері
карантину та захисту рослин,
насінництва та розсадництва.

Створення підґрунтя для проведення
внутрішніх аудитів щодо оцінки
надійності, ефективності,
результативності та якості виконання
завдань, функцій та процесів.

Здійснення методологічної роботи

підходи щодо
проведення
внутрішнього аудиту
щодо оцінки якості
надання
адміністративних
послуг

використовуються
при проведенні
внутрішніх аудитів
щодо оцінки якості
надання
адміністративних
послуг

Надання керівникам
структурних
підрозділів,
керівникам
підвідомчих установ
методичної та
методологічної
допомоги з
організації системи
внутрішнього
контролю, а в
майбутньому
удосконалення
системи
внутрішнього
контролю

Визначено
методологічні підходи
щодо проведення
внутрішнього аудиту
ефективності платних
послуг у сфері
карантину та захисту
рослин, насінництва
та розсадництва.
Методологічні
підходи
використовуються
при проведенні
внутрішнього аудиту
ефективності платних
послуг.

Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Черкаській області
Зміна пріоритетів при проведенні
Проведення внутрішніх аудитів
У 2020 році:
У 2021 році
внутрішніх аудитів від орієнтації на
щодо ефективності функціонування
проведення одного
проведення одного
фінансово-господарську діяльність до
системи внутрішнього контролю,
аудиту ефективності
аудиту
здійснення оцінки ефективності та
ступеня виконання і досягнення
щодо надання
ефективності
результативності, якості виконання
цілей якості надання
адміністративних
надання
завдань та функцій.
адміністративних послуг та
послуг, виконання та
адміністративних
виконання державних заходів
досягнення цілей,
послуг, виконання
нагляду (контролю) та завдань,
функцій та завдань у
та досягнення
визначених актами законодавства в
сфері фітосанітарної
цілей, функцій та
структурних підрозділах Головного
безпеки, частка таких завдань у сфері
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управління
Держпродспоживслужби в
Черкаській області.

аудитів становить
20% від загальної
кількості
запланованих
внутрішніх аудитів;
проведення одного
аудиту ефективності
виконання державних
заходів нагляду
(контролю) виконання
та досягнення цілей,
функцій та завдань у
сфері захисту справ
споживачі, частка
таких аудитів
становить 20% від
загальної кількості
запланованих
внутрішніх аудитів;
проведення одного
аудиту ефективності
щодо виконання
державних заходів
нагляду (контролю)
виконання та
досягнення цілей,
функцій та завдань у
сфері санітарного
нагляду, частка таких
аудитів становить
20% від загальної
кількості
запланованих
внутрішніх аудитів;

ветеринарної
медицини та
безпечності
харчових
продуктів, частка
таких аудитів
становить 20% від
загальної кількості
запланованих
внутрішніх аудитів
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Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником
державного органу складає не менше 80 % від загальної кількості
наданих рекомендацій
Частка рекомендацій , за якими досягнуто результатів складає не
менше 60%.
Проведення внутрішніх аудитів
щодо надійності, ефективності та
результативності кадрового,
інформаційного та
документаційного забезпечення
підрозділами Головного управління
Держпродспоживслужби в
Черкаській області

1) У 2021 році:
проведення одного
аудиту
ефективності щодо
надійності та
результативності
кадрового
забезпечення,
частка таких
аудитів становить
20% від загальної
кількості
запланованих
внутрішніх аудитів;
проведення одного
аудиту
ефективності щодо
надійності ,
ефективності та
результативності
інформаційного та
документального
забезпечення,
частка таких
аудитів становить
20% від загальної
кількості
запланованих
внутрішніх аудитів;
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником
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Запобігання фактам незаконного,
неефективного та нерезультативного
використання бюджетних коштів та
інших актів.

Фінансово-господарська діяльність
щодо дотримання актів
законодавства якості надання
адміністративних послуг
достовірності фінансової і
бюджетної звітності, планів та
процедур бюджетних установ, що
належать до сфери управління
Головного управління
Держпродспоживслужби в
Черкаській області.

державного органу складає не менше 80 % від загальної кількості
наданих рекомендацій. Частка рекомендацій , за якими досягнуто
результатів складає не менше 60%
У 2019 році
У 2020 році
У 2021 році
проведення п’яти
проведення двох
проведення двох
аудитів
аудитів відповідності аудитів
відповідності та
та фінансових аудитів відповідності та
фінансових аудитів
щодо дотримання
фінансових аудитів
щодо дотримання
актів законодавства
щодо дотримання
актів законодавства
якості надання
актів законодавства
якості надання
адміністративних
якості надання
адміністративних
послуг достовірності
адміністративних
послуг достовірності фінансової і
послуг
фінансової і
бюджетної звітності,
достовірності
бюджетної звітності, планів та процедур
фінансової і
планів та процедур
бюджетних установ,
бюджетної
бюджетних установ, частка таких аудитів
звітності, планів та
частка таких аудитів становить 40% від
процедур
становить 100% від
загальної кількості
бюджетних
загальної кількості
запланованих
установ, частка
запланованих
внутрішніх аудитів.
таких аудитів
внутрішніх аудитів.
становить 40% від
загальної кількості
запланованих
внутрішніх аудитів.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником
державного органу складає не менше 80 % від загальної кількості
наданих рекомендацій
Частка рекомендацій , за якими досягнуто результатів складає не
менше 60%

Створення підґрунтя для проведення
внутрішніх аудитів щодо оцінки
надійності, ефективності,
результативності та якості виконання

Здійснення методологічної роботи.

Надання керівникам
структурних
підрозділів,
керівникам

Методологічні
підходи
використовуються
при проведенні
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завдань, функцій та процесів.

підвідомчих установ
методичної та
методологічної
допомоги з
організації системи
внутрішнього
контролю, а в
майбутньому
удосконалення
системи
внутрішнього
контролю.

внутрішніх аудитів.

Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Чернівецькій області
Забезпечення проведення внутрішніх
Проведення внутрішніх аудитів
Проведено два
аудитів у системі Головного управління
щодо надання оцінки діяльності
внутрішні аудити
Держпродспоживслужби в Чернівецькій
установи по дотриманню актів
фінансовообласті, направлених на виявлення
законодавства, стану управління
господарської
порушень та невідповідностей діючій
державним майном та збереження
діяльності
нормативній базі, запобігання фактам
активів, виявлення і попередження
бюджетних установ,
незаконного, неефективного
(профілактика) порушень у
щодо правильності
використання бюджетних коштів та
фінансово-господарській діяльності ведення
інших активів, надання рекомендацій по установ, що належать до сфери
бухгалтерського
їх усуненню з метою забезпечення
управління Головного управління
обліку та
належного функціонування установ,що
Держпродспоживслужби в
достовірності
належать до сфери управління.
Чернівецькій області достовірності фінансової і
фінансової і бюджетної звітності:
бюджетної звітності,
дотримання актів
законодавства,
планів, процедур,
контрактів в
бюджетних
установах
У 2019 році частка
таких аудитів
становить 80 % в
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загальній кількості
запланованих

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, контрольнонаглядових функцій, надання
адміністративних послуг.
Дослідження якості, повноти,
своєчасності і результативності
надання адміністративних послуг.
Дослідження дотримання норм
чинного законодавства при
здійсненні контрольно-наглядових
функцій.

Частка аудиторських рекомендацій прийнятих керівником обєкту
аудиту становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій
Частка рекомендацій за якими досягнуто результативність
становить не менше 70%
100% виконання планів діяльності внутрішнього аудиту
Проведено 1 аудит
ефективності,
результативності та
якості виконання
завдань, контрольнонаглядових
функцій,надання
адміністративних
послуг в сфері
безпечності
харчових продуктів
та санепіднагляду У
2019 році частка
таких аудитів
становить 20 % в
загальній кількості
запланованих.
Частка аудиторських рекомендацій прийнятих керівником обєкту
аудиту становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій
Частка рекомендацій за якими досягнуто результативність
становить не менше 70%
100% виконання планів діяльності внутрішнього аудит

Зміна пріоритетів при проведенні
внутрішніх аудитів (від орієнтації на
виявлення фінансових порушень до

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки якості надання
адміністративних послуг у сфері

Проведено один
внутрішній аудити
ефективності щодо

Проведено один
внутрішній аудит
ефективності щодо
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здійснення оцінки ефективності,
результативності та якості виконання
завдань, функцій, бюджетних програм,
надання адміністративних послуг,
здійснення контрольно - наглядових
функцій, ступеня виконання і досягнення
цілей тощо ).

ветеринарної медицини та платних
послуг у сфері карантину та захисту
рослин, насінництва та
розсадництва Головного управління
Держпродспоживслужби в
Чернівецькій області.

Створення підґрунтя для проведення
аудитів ефективності виконання завдань,
функцій, бюджетних програм.

Здійснення методологічної роботи
та професійний розвиток
працівників підрозділу
внутрішнього аудиту.

оцінки якості надання оцінки якості
платних послуг у
надання
сфері карантину та
адміністративних
захисту рослин,
послуг у сфері
насінництва та
ветеринарної
розсадництва
медицини
У 2021 році частка
У 2021 році частка
таких аудитів
таких аудитів
становить 50 % в
становить 50 % в
загальній кількості
загальній кількості
запланованих
запланованих
внутрішніх аудитів.
внутрішніх аудитів.
Частка аудиторських рекомендацій прийнятих керівником об’єкту
аудиту становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій
Частка рекомендацій за якими досягнуто результативність
становить не менше 50%
100% виконання планів діяльності внутрішнього аудиту.

Проведено
Визначені
самонавчання, взято методологічні підходи
участь у семінарах,
щодо оцінки ризиків.
застосовано набуті
знання під час
проведення аудитів
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Чернігівській області
Оцінка ефективності планування і
Проведення внутрішніх аудитів
Проведено чотири
Проведено один
виконання бюджетних програм,
щодо правильності ведення
внутрішніх аудит
внутрішній аудит
правильності ведення та достовірності
бухгалтерського обліку та
щодо правильності
щодо правильності
фінансової та бюджетної звітності,
достовірності фінансової і
ведення
ведення
використання і збереження активів в
бюджетної звітності, дотримання
бухгалтерського
бухгалтерського
Головному управлінні
вимог нормативно-правових актів і обліку та
обліку та
Держпродспоживслужби в Чернігівській внутрішніх організаційнодостовірності
достовірності
області та бюджетний установах, що
розпорядчих документів, процедур, фінансової і
фінансової і
входять до сфери Головного управління, регламентів, стандартів при
бюджетної звітності, бюджетної звітності,
надання висновків і рекомендацій
застосуванні тарифів при наданні
дотримання вимог
дотримання вимог
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спрямованих на покращення їх
діяльності.

платних послуг у галузі
ветеринарної медицини та
безпечності харчових продуктів

нормативноправових актів і
внутрішніх
організаційнорозпорядчих
документів,
процедур,
регламентів,
стандартів при
застосуванні тарифів
при наданні платних
послуг у галузі
ветеринарної
медицини та
безпечності
харчових
продуктів.100%
виконання планів
діяльності з
внутрішнього аудиту

нормативно-правових
актів і внутрішніх
організаційнорозпорядчих
документів, процедур,
регламентів,
стандартів при
застосуванні тарифів
при наданні платних
послуг у галузі
ветеринарної
медицини та
безпечності харчових
продуктів. 100%
виконання планів
діяльності з
внутрішнього аудит

Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій.
Частка рекомендацій, за якими досягнуто
результативність, становить не менше 50%.
Проведення внутрішніх аудитів
оцінки діяльності структурних
підрозділів Головного управління
Держпродспоживслужби в
Чернігівській області та
підпорядкованих йому установ
щодо дотримання актів
законодавства, планів, процедур з
питань реалізації державної
політики у галузі ветеринарної

Проведено один
внутрішній аудит
щодо дотримання
вимог нормативноправових актів і
внутрішніх
організаційнорозпорядчих
документів,
процедур,

Проведено один
внутрішній аудит
щодо дотримання
вимог нормативноправових актів і
внутрішніх
організаційнорозпорядчих
документів, процедур,
регламентів,
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медицини, сферах безпечності та
окремих показників якості харчових
продуктів, санітарного
законодавства.

Зміна пріоритетів при проведенні
внутрішніх аудитів (від орієнтації на
виявлення фінансових порушень до
здійснення оцінки ефективності,
результативності та якості виконання
завдань, функцій, бюджетних програм,
надання, здійснення контрольнонаглядових функцій, ступеня виконання і
досягнення цілей тощо

Проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій та
процесів у сфері здійснення
державного контролю за
дотриманням законодавства в сфері
захисту прав споживачів

регламентів,
стандартів при
стандартів при
наданні
наданні
адміністративних
адміністративних
послуг у галузі
послуг у галузі
ветеринарної
ветеринарної
медицини та
медицини та
безпечності харчових
безпечності
продуктів в
харчових продуктів
бюджетних установах
в структурних
що входять до сфери
підрозділах
Головного управління
Головного
Держпродспоживслуж
управління
би в Чернігівській
Держпродспоживслу області.
жби в Чернігівській
100% виконання
області.
планів діяльності з
100% виконання
внутрішнього аудиту.
планів діяльності з
внутрішнього
аудиту.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій.Частка рекомендацій, за якими досягнуто
результативність, становить не менше 50%.
Проведено один
внутрішній аудит
щодо здійснення
державного
контролю за
дотриманням
законодавства в
сфері захисту прав
споживачів в
Головному
управлінні
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Держпродспоживсл
ужби в
Чернігівській
області з100%
виконання планів
діяльності з
внутрішнього
аудиту
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій.
Частка рекомендацій, за якими досягнуто результативність,
становить не менше 50%
Запровадження проведення внутрішніх
аудитів оцінки ефективності
функціонування системи внутрішнього
контролю.

Проведення внутрішнього аудиту
ефективності функціонування
системи внутрішнього контролю у
Головному управлінні
Держпродспоживслужби в
Чернігівській області.

Проведено один
внутрішній аудит
ефективності функ
ціону-вання
системи
внутрішнього
контролю у
Головному
управлінні
Держпродспоживсл
ужби в
Чернігівській
області.
100% виконання
планів діяльності з
внутрішнього
аудиту.
Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником об’єкту
аудиту, становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій. Частка рекомендацій, за якими досягнуто
результативність, становить не менше 50%.
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Донецька регіональна служба державного ветеринарно – санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті
Оцінка законності та достовірності
Проведення внутрішніх аудитів
100% - охоплення
фінансової та управлінської звітності,
оцінки результативності та якості
внутрішнім аудитом
функцій, бюджетних програм,
надання платних послуг.
мережі об ’єктів
правильності ведення бухгалтерського
аудиту. 80% обліку, дотримання процедур з надання
проведених аудитів
ветеринарних послуг та адміністративних
відповідності та
послуг Донецької регіональної служби
фінансових аудитів.
державного ветеринарно – санітарного
100% - виконання
контролю та нагляду на державному
планів діяльності з
кордоні та транспорті, надання висновків
внутрішнього
і рекомендацій спрямованих на
аудиту. 80% покращення їх діяльності.
аудиторських
Покращення якості виконання функцій з
рекомендацій
здійснення внутрішнього аудиту.
,прийнятих
керівництвом
державного органу.
80% - впроваджено
наданих
аудиторських
рекомендацій.
30% - рекомендацій,
за якими досягнуто
результативності.
80% - зменшення
коментарів до
аудиторських звітів.
Проведення внутрішніх аудитів
оцінки результативності та якості
надання адміністративних послуг.

100% - охоплення
внутрішнім аудитом
мережі об ’єктів
аудиту. 80% проведених аудитів
відповідності та
фінансових аудитів.
100% - виконання
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планів діяльності з
внутрішнього аудиту.
80% - аудиторських
рекомендацій
,прийнятих
керівництвом
державного органу.
80% - впроваджено
наданих аудиторських
рекомендацій.
30% - рекомендацій,
за якими досягнуто
результативност.
80% - зменшення
коментарів до
аудиторських звітів
Проведення внутрішніх аудитів
оцінки фінансово – господарської
діяльності Донецької регіональної
служби державного ветеринарно –
санітарного контролю та нагляду на
державному кордоні та транспорті

100% - охоплення
внутрішнім
аудитом мережі
об’єктів аудиту.
80% - проведених
аудитів
відповідності та
фінансових
аудитів.
100% - виконання
планів діяльності з
внутрішнього
аудиту. 80% аудиторських
рекомендацій
,прийнятих
керівництвом
державного органу.
80% - впроваджено
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наданих
аудиторських
рекомендацій.
30% рекомендацій, за
якими досягнуто
результативності.
80% - зменшення
коментарів до
аудиторських звітів
Здійснення методологічної роботи

Доопрацьовано та
внесено зміни на
20% до внутрішніх
організаційнорозпорядчих
документів з питань
внутрішнього аудиту

Доопрацьовано та
внесено зміни на 30%
до внутрішніх
організаційнорозпорядчих
документів з питань
внутрішнього аудиту

Доопрацьовано та
внесено зміни на
30% до внутрішніх
організаційнорозпорядчих
документів з
питань
внутрішнього
аудиту

Придніпровська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті
Оцінка діяльності структурних
Здійснення внутрішніх аудитів
Здійснення двох
Здійснення двох
Здійснення одного
підрозділів Придніпровської регіональної оцінки діяльності юридичновнутрішніх аудитів
внутрішніх аудитів
внутрішнього
служби державного ветеринарнокадрового сектору щодо
юридично-кадрового оцінки діяльності
аудиту оцінки
санітарного контролю та нагляду на
дотримання вимог актів
сектору щодо
щодо процесів,
діяльності щодо
державному кордоні та транспорті щодо
законодавства, процедур, при
дотримання вимог
процедур здійснення процесів, процедур
додержання вимог, норм законодавства
організації правової роботи,
актів законодавства, контрольноздійснення
України при здійснення діяльності,
спрямованої на правильне
процедур, при
наглядових заходів
контрольновідповідно до покладених завдань,
застосування, неухильне
організації правової
та оцінки діяльності
наглядових
законності та достовірності фінансової
дотримання вимог законодавства,
роботи, спрямованої щодо дотримання
заходів.
звітності, правильності ведення
інших нормативних актів при
на правильне
вимог, норм
У 2021 році частка
бухгалтерського обліку дотримання актів виконанні функціональних
застосування,
законодавства
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законодавства та надання висновків і
рекомендацій спрямованих на
підвищення ефективності та
результативності діяльності
Придніпровської регіональної служби
державного ветеринарно-санітарного
контролю та нагляду на державному
кордоні та транспорті

обов'язків, в тому числі
представлення інтересів в судах;
щодо дотриманням Порядку
встановлення надбавок за вислугу
років спеціалістам ветеринарної
медицини та
оцінки діяльності тендерного
комітету щодо дотримання вимог
актів законодавства та іншими
нормативно-правовим актам,
процедур закупівель.
Здійснення внутрішніх аудитів
оцінки діяльності щодо процесів,
процедур здійснення контрольнонаглядових заходів
Здійснення внутрішніх аудитів
оцінки діяльності щодо дотримання
вимог, норм законодавства України,
з питань фінансово-господарської
діяльності, з окремих питань (на
окремих етапах), збереження
активів

неухильне
дотримання вимог
законодавства,
інших нормативних
актів при виконанні
функціональних
обов'язків, в тому
числі представлення
інтересів в судах;
щодо дотриманням
Порядку
встановлення
надбавок за вислугу
років спеціалістам
ветеринарної
медицини та оцінки
діяльності
тендерного комітету
щодо дотримання
вимог актів
законодавства та
іншими нормативноправовим актам,
процедур закупівель.
У 2019 році частка
таких аудитів
становить 100% в
загальній кількості
запланованих
внутрішніх аудитів.

України, з питань
фінансовогосподарської
діяльності, з окремих
питань (на окремих
етапах), збереження
активів.
У 2020 році частка
таких аудитів
становить 75% в
загальній кількості
запланованих
внутрішніх аудитів.

таких аудитів
становить 50% в
загальній кількості
запланованих
внутрішніх аудитів

Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником,
становить не менше 80% від загальної кількості наданих
рекомендацій; Частка рекомендацій, за якими досягнуто
результативність, становить не менше 50%; Виконання планів
діяльності внутрішнього аудиту становить 100%.
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Зміна пріоритетів при здійсненні
внутрішніх аудитів (від орієнтації на
виявлення нефінансових та фінансових
порушень) до здійснення оцінки
ефективності, результативності
виконання контрольно-наглядових
функцій, завдань та процесів та оцінки
ефективності функціонування та
удосконалення існуючої системи
внутрішнього контролю

Здійснення внутрішніх аудитів
оцінки ефективності,
результативності виконання
завдань, функцій та процесів при
здійсненні контрольно-наглядових
заходів та системи внутрішнього
контролю.

Здійснення одного
внутрішнього аудиту
оцінки ефективності,
результативності
виконання завдань,
функцій та процесів
при здійсненні
контрольнонаглядових заходів та
системи
внутрішнього
контролю.
У 2020 році частка
таких аудитів
становить 25% в
загальній кількості
запланованих

Здійснення двох
внутрішніх аудитів
оцінки
ефективності,
результативності
виконання завдань,
функцій та
процесів при
здійсненні
контрольнонаглядових заходів
та системи
внутрішнього
контролю та оцінки
ефективності
використання
коштів державного
бюджету.
У 2021 році частка
таких аудитів
становить 50% в
загальній кількості
запланованих

Частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником
державного органу, становить не менше 80% від загальної кількості
наданих рекомендацій. Частка рекомендацій, за якими досягнуто
результативність, становить не менше 50%;
виконання планів діяльності внутрішнього аудиту становить 100%.
Одеська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті
Оцінка законності та достовірності
Проведення внутрішніх аудитів
100% - охоплення
фінансової та управлінської звітності,
оцінки діяльності підрозділів щодо внутрішнім аудитом
функцій, бюджетних програм,
якості надання платних послуг.
мережі об’єктів
правильності ведення бухгалтерського
аудиту. 76% -
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обліку, дотримання процедур з надання
ветеринарних послуг та адміністративних
послуг Одеської регіональної служби
державного ветеринарно-санітарного
контролю та нагляду на державному
кордоні та транспорті, надання висновків
і рекомендацій спрямованих на
покращення їх діяльності.
Покращення якості виконання функцій з
здійснення внутрішнього аудиту.

проведених аудитів
відповідності та
фінансовихаудитів.
100% - виконання
планів діяльності з
внутрішнього
аудиту.
Частка аудиторських
рекомендацій,прийн
ятих керівництвом
державного органу
не менше 80%.
Проведення внутрішніх аудитів
оцінки діяльності підрозділів щодо
якості надання адміністративних
послуг.

Проведення внутрішніх аудитів
оцінки фінансово-господарської
діяльності підрозділів та Одеської
регіональної служби державного
ветеринарно-санітарного контролю
та нагляду на державному кордоні
та транспорті

100% - охоплення
внутрішнім аудитом
мережі об’єктів
аудиту. 76% проведених аудитів
відповідності та
фінансовихаудитів.
100% - виконання планів діяльності з внутрішнього аудиту.
Частка аудиторських рекомендацій,прийнятих керівництвом
державного органу не менше 80
100% - охоплення
внутрішнім
аудитом мережі
об’єктів аудиту.
76% - проведених
аудитів
відповідності та
фінансовихаудитів.
100% - виконання
планів діяльності з
внутрішнього
аудиту.
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Частка
аудиторських
рекомендацій,прий
нятих керівництвом
державного органу
не менше 80%.
Здійснення методологічної роботи

Доопрацьовано та
внесено зміни на
24% до внутрішніх
організаційнорозпорядчих
документів з питань
внутрішнього
аудиту.

Доопрацьовано та
внесено зміни на 24%
до внутрішніх
організаційнорозпорядчих
документів з питань
внутрішнього аудиту

Доопрацьовано та
внесено зміни на
24% до внутрішніх
організаційнорозпорядчих
документів з
питань
внутрішнього
аудиту
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ІV. ПРІОРИТЕТНІ ОБ’ЄКТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
За результатами оцінки ризиків та ризик-орієнтованого відбору визначено пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту на 2009 – 2021
роки:

1

2

3

Можливість для зловживань

Питання, які цікавлять керівництво

Час від попереднього аудиту

Стан впровадження аудиторських
рекомендацій

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Фінансово-господарська
V
V
діяльність щодо
правильності ведення
бухгалтерського обліку та
достовірності фінансової і
бюджетної звітності,
дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, контрактів в
держаних підприємствах,
які входять до сфери
управління
Держпродспоживслужби.
Адміністративні послуги у
V
V

Надійність керівництва

За
низьки
м
рівнем
ризику

Загальна політика внутрішнього
контролю

За
середнім
рівнем
ризику

Репутаційна чутливість

За
високим
рівнем
ризику

Масштаб змін

Об’єкт внутрішнього
аудиту

Складність діяльності

№
з/п

Ступін
ь
пріори
тетнос
ті

Застосовані основні критерії відбору/фактори ризику

Матеріальність

Загальний результат оцінки
ризиків, пов’язаних з об’єктом
внутрішнього аудиту
(кількість ризиків)

11

12

13

14

15

16

V

V

V

V

17
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4

5

6

7

8

9

10
11

сфері ветеринарної
медицини
Адміністративні послуги у
сфері карантину та захисту
рослин, насінництва та
розсадництва
Платні послуги у сфері
ветеринарної медицини
Платні послуги у сфері
карантину та захисту
рослин, насінництва та
розсадництва
Управління основними
засобами, в т.ч. об’єктами
державної власності, в
держаних підприємствах,
які входять до сфери
управління
Держпродспоживслужби
Елементи внутрішнього
контролю в держаних
підприємствах, які входять
до сфери управління
Держпродспоживслужби
Елементи внутрішнього
контролю в установах та
організаціях, які входять
до сфери управління
Держпродспоживслужби

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Вінницькій
області
Фінансово-господарська
діяльність щодо
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12

13

14

15

16

17
18
19

правильності ведення
бухгалтерського обліку та
достовірності фінансової і
бюджетної звітності,
дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, контрактів
Платні послуги у сфері
ветеринарної медицини та
безпечності харчових
продуктів
Завдань, функцій та
процесів у сфері
здійснення державного
контролю за дотриманням
законодавства в сфері
захисту прав споживачів
Адміністративні послуги
сфері карантину та захисту
рослин, насінництва та
розсадництва
Ефективність
функціонування системи
внутрішнього контролю та
системи управління
ризиками
Адміністративні послуги у
сфері ветеринарної
медицини
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Волинській області
Формування єдиної
V
V
V
V
V
V
справи.
Платні послуги, що
надаються Управлінням
V
V
V
V
V
фітосанітарної безпеки
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20

21

22

23

24
25

26

27

Адміністративні послуги у
сфері ветеринарної
медицини.
Колективні договори,
положення про
преміювання в бюджетних
установах, які входять до
сфери управління
Держпродспоживслужби
та розташовані на
території Волинської
області.
Діяльність Сектору
реєстрації
сільськогосподарської
техніки.
Протиепізоотичні заходи,
що здійснюються
лікарнями ветеринарної
медицини, які знаходяться
на території Волинської
області
Публічні закупівлі
Здійснення ринкового
нагляду Управлінням
захисту прав споживачів
Розгляд звернень громадян
Головним управлінням
Держпродспоживслужби у
Волинській області.
Управління у сфері
державного нагляду за
дотриманням санітарного
законодавства Головного
управління

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

141

28

29

30
31

32

Держпродспоживслужби у
Волинській області.
Управління роботи з
персоналом Головного
управління
V
V
V
V
Держпродспоживслужби у
Волинській області.
Система внутрішнього
контролю в Головному
управлінні
V
V
V
Держпродспоживслужби у
Волинській області
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Дніпропетровській
області
Управління бюджетними
3
21
10
V
V
V
V
коштами (фінансовогосподарська діяльність
щодо правильності
ведення бухгалтерського
обліку та достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, контрактів в
бюджетних установах, які
входять до сфери
управління
Держпродспоживслужби
та розташовані на
території
Дніпропетровської
області).
Діяльність з реалізації
3
9
10
1
V
V
V
V
державної політики у
сферах здійснення
державного нагляду за
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33

34

35
36

37

дотриманням
законодавства про захист
прав споживачів.
Діяльність з реалізації
3
9
10
1
V
V
V
V
державної політики у
сферах здійснення
державного нагляду за
дотриманням санітарного
законодавства.
Платні послуги у сфері
3
9
10
1
V
V
V
V
ветеринарної медицини та
безпечності харчових
продуктів.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Донецькій області
Фінансово-господарська
V
V
V
V
діяльність щодо
правильності ведення
бухгалтерського обліку та
достовірності фінансової і
бюджетної звітності,
дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, контрактів в
бюджетних установах, які
входять до сфери
управління
Держпродспоживслужби
та розташовані на
території Донецької
області.
Відповідність колективних
V
V
V
V
договорів, положень про
преміювання в бюджетних
установах, які входять до
сфери управління
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38

39

40

41
42

43

44
45
46

Держпродспоживслужби
та розташовані на
території Донецької
області, чинному
законодавству України
Платні послуги у сфері
V
V
V
V
V
карантину та захисту
рослин, насінництва та
розсадництва.
Платні послуги у сфері
V
V
V
V
V
безпечності харчових
продуктів та ветеринарної
медицини
Адміністративних послуги
V
V
V
V
V
у сфері безпечності
харчових продуктів та
ветеринарної медицини
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Житомирській області
Окремі питання діяльності
районних державних
лікарень ветеринарної
медицини
Окремі питання діяльності
міжрайонних державні
лабораторій Державної
служби України з питань
безпечності харчових
продуктів.
Виконання контрольнонаглядових функцій
Надання адміністративних
послуг.
Управління бюджетними
коштами (Бюджетні
програми)

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
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48

Система управління
V
V
V
V
ризиками
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Закарпатській області

49

2019 рік

50

Застосування тарифів та
надання платних послуг,
правильність ведення
бухгалтерського обліку
2020 рік

47

51
52

53
54

55
56
57
58

V

Дотримання нормативноправових актів і
внутрішніх організаційнорозпорядчих документів,
процедур, регламентів,
стандартів при наданні
адміністративних послуг,
ведення бухгалтерського
обліку
2021 рік

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Здійснення державного
контролю за дотриманням
законодавства в сфері
захисту прав споживачів
Система управління
ризиками
Система внутрішнього
контролю

V

V

V
V

Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Запорізькій області
Фінансово-господарська
діяльність щодо
правильності ведення
бухгалтерського обліку,

2

2

V

V

V

V

V
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59
60
61

62
63

законності та
достовірності фінансової
та бюджетної звітності,
дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, контрактів
Адміністративні послуги

2

2

V

V

V

V

Платні послуги у сфері
V
V
V
V
ветеринарної медицини
Система внутрішнього
V
V
V
V
контролю в бюджетних
установах, що належать до
сфери управління
Держпродспоживслужби,
підпорядковані Головному
управлінню
Держпродспоживслужби в
Запорізькій області та
розташовані на території
Запорізькій області
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Івано-Франківській
області
Фінансово-господарська
3
4
3
3
V
V
V
V
V
V
V
діяльність щодо
правильності ведення
бухгалтерського обліку та
фінансової звітності і
бюджетної звітності,
бюджетної звітності,
дотримання актів
законодавства, планів,
процедур ,контрактів в
бюджетних установах, які
входять до сфери
управління

146

64

65

66

67
68

Головного управління
Держпродспоживслужби в
Івано-Франківській області
Колективні договори,
2
1
3
2
V
V
V
V
V
положення про
преміювання в установах,
які входять до сфери
управління
Держпродспоживслужби
та розташовані на
території ІваноФранківській області,
відповідність чинному
законодавству України
Адміністративні послуги у
2
2
6
2
V
V
V
V
сфері ветеринарної
медицини
Платні послуги у сфері
2
1
2
2
V
V
V
V
V
карантину та захисту
рослин, насінництва та
розсадництва
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Київській області
Фінансово-господарська
діяльності ведення
бухгалтерського обліку та
достовірності фінансової і
бюджетної звітності,
дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, контрактів,
відповідність
документообігу та
кадрової політики,
виконання завдань у сфері
ветеринарної медицини в

V

V

V

V

V

147

69

70

71

72

73
74

галузі безпечності
харчових продуктів
установ що входять до
сфери Головного
управління
Держпродспоживслужби в
Київській області.
Надання платних послуг в
V
V
V
V
V
бюджетних установах, які
входять до сфери
управління
Держпродспоживслужби
та розташовані на
території Київської області
Надання адміністративних
V
V
V
V
V
послуги в бюджетних
установах, які входять до
сфери управління
Держпродспоживслужби
та розташовані на
території Київської області
Розгляд звернень громадян
V
V
V
V
V
у Головному управлінні
Держпродспоживслужби в
Київській області
Формування та зберігання
V
V
V
V
V
єдиних справ у Головному
управлінні
Держпродспоживслужби в
Київській області
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в м.Києві
Сфера здійснення
державного нагляду
(контролю) за
дотриманням

1

V

V

V

V

V
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75

76
77

78

79

80

81
82

83

законодавства захисту
споживачів
Сфера ветеринарної
2
V
V
V
V
медицини та безпечності
харчових продуктів
Бухгалтерський облік та
2
V
V
V
V
V
V
фінансова звітність.
Сфера здійснення
2
V
V
V
V
державного контролю за
дотриманням санітарного
законодавства
Сфера розгляду звернень
1
V
V
V
V
громадян та доступу до
публічної інформації.
Сфера здійснення
2
V
V
V
V
V
державного нагляду за
експлуатацією та
технічним станом
сільськогосподарської
техніки
Сфера інформаційних
2
V
V
V
V
технологій та програмного
забезпечення
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Кіровоградській області
Окремі питання діяльності
V
V
V
V
районних державних
лікарень ветеринарної
медицини фінансово
господарської діяльності.
Управління бюджетними
V
V
V
V
V
коштами (Бюджетні
програми) :
КПКВК 2809020
"Протиепізоотичні заходи
та участь у Міжнародному

149

84

85

86

87

88
89

90

епізоотичному бюро";
КПКВК 2809040
"Проведення лабораторних
випробувань, вимірювань,
досліджень та експертизи
під час здійснення
державного контролю
(нагляду)".
Виконання контрольноV
V
V
V
V
наглядових функцій у
сфері ветеринарної
медицини та безпечності
харчових продуктів.
Колективні договори,
V
V
V
V
положення про
преміювання.
Єдина справа розпорядчих
V
V
V
V
документів при здійснені
контрольних функції
державного нагляду
Адміністративні послуги в
V
V
V
V
сферах карантину та
захисту рослин.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Луганській області
Фінансово-господарська
діяльність щодо
правильності ведення
бухгалтерського обліку та
достовірності фінансової і
бюджетної звітності,
дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, контрактів
Платні послуги у сфері
ветеринарної медицини та

V

V

V

V

V

V

V

V

V
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91

92

93

94

95

безпечності харчових
продуктів
Система внутрішнього
контролю в структурних
підрозділах управління
ветеринарної медицини та
безпечності харчових
продуктів
Завдання та функції у
сфері ветеринарної
медицини та безпечності
харчових продуктів
Система внутрішнього
контролю у сфері
ветеринарної медицини та
безпечності харчових
продуктів в установах, які
входять до сфери
управління
Держпродспоживслужби
та розташовані на
території Луганської
області.
Завдання та функції у
сфері ветеринарної
медицини та безпечності
харчових продуктів в
установах, які входять до
сфери управління
Держпродспоживслужби
та розташовані на
території Луганської
області.
Система внутрішнього
контролю в структурному
підрозділі управління

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

151

захисту прав споживачів
96

97

98

99
100

101

102

Завдання та функції у
сфері захисту прав
споживачів
Система внутрішнього
V
V
контролю в структурному
підрозділі управління
державного нагляду за
дотриманням санітарного
законодавства
Завдання та функції у
V
V
сфері державного нагляду
за дотриманням
санітарного законодавства
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Миколаївській області
Фінансово-господарська
3
2
6
14
V
V
V
V
V
діяльність щодо
правильності ведення
бухгалтерського обліку та
достовірності фінансової і
бюджетної звітності в
бюджетних установах, які
входять до сфери
управління
Держпродспоживслужби
та розташовані на
території Миколаївської
області
Сфера державного нагляду
3
1
4
6
V
V
V
V
V
за дотриманням
санітарного законодавства
Сфера державного
3
2
5
5
V
V
V
V
V
контролю за дотриманням
законодавства в сфері
захисту прав споживачів

152

103

104

105
106
107

108

109
110

111

112

113
114

Завдання та функції у
3
3
7
5
V
V
V
V
V
сфері реєстрації
сільськогосподарської
техніки
Завдання та функції у
3
1
4
7
V
V
V
V
V
сфері ветеринарної
медицини та безпечність
харчових продуктів
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області
2019 рік
Сфера державного нагляду
V
V
V
V
V
за дотриманням
санітарного законодавства
Управління активами
V
V
V
V
бюджетних установ, що
відносяться до сфери
управління Головного
управління
Держпродспоживслужби в
Одеській області
2020 рік
V
Застосування тарифів та
V
V
V
V
надання платних послуг,
правильність ведення
бухгалтерського обліку
Здійснення державного
V
V
V
V
контролю за дотриманням
законодавства в сфері
захисту прав споживачів
Реєстрація
V
V
V
V
сільськогосподарської
техніки
2021 рік
Фітосанітарна безпека і
V
V
V
V
контролю в сфері

153

115

116
117
118

119

120

насінництва та
розсадництва
Ветеринарна медицина та
V
V
V
V
безпечність харчових
продуктів
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Полтавській області
Платні послуги
V
V
V
V
V
V
Фінансово-господарська
діяльність, ведення
бухгалтерського обліку та
достовірності фінансової і
бюджетної звітності,
дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, контрактів,
відповідність
документообігу та
кадрової політики,
виконання завдань у сфері
ветеринарної медицини в
галузі безпечності
харчових продуктів
бюджетних установ, що
входять до сфери
управління Головного
управління
Держпродспоживслужби в
Полтавській області
Бюджетна програма КПКВ
2809020
«Протиепізоотичні заходи
та участь у Міжнародному
епізоотичному бюро»
Адміністративні послуги

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
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121
122
123
124

125

126

Система управління
V
V
V
V
ризиками
Система внутрішнього
V
V
V
V
контролю
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Рівненській області
Фінансово-господарська
діяльність щодо
правильності ведення
бухгалтерського обліку та
достовірності фінансової і
бюджетної
звітності,дотримання актів
законодавства, планів
законодавства, планів ,
процедур , контрактів в
бюджетних установах, які
входять до сфери
управління Головного
управління
Держпродспоживслужби в
Рівненській області
Платні послуги в
бюджетних установах, які
входять до сфери
управління Головного
управління
Держпродспоживслужби в
Рівненській області
Керування об’єктами
державної власності,
основними засобами в
бюджетних установах, які
входять до сфери
управління Головного
управління

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
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127

128

129

130

Держпродспоживслужби в
Рівненській області
Державні закупівлі (в т.ч.
допорогові закупівлі) в
бюджетних установах, які
входять до сфери
управління Головного
управління
Держпродспоживслужби в
Рівненській області
Колективні договори, в
бюджетних установах, які
входять до сфери
управління Головного
управління
Держпродспоживслужби в
Рівненській області
Лабораторні випробування
вимірювання, дослідження
та експертиза під час
здійснення державного
контролю(нагляду) та
санітарно-епідемілогічного
напрямку Головного
управління
Держпродспоживслужби в
Рівненській області
Біопрепарати: порядок
отримання, зберігання
використання в установах
що входять до сфери
управління Головного
управління
Держпродспоживслужби в
Рівненській області

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

156

131

132

133

134
135

136

Надання адміністративних
V
V
V
V
послуг у сфері
ветеринарної медицини
Головного управління
Держпродспоживслужби в
Рівненській області
Платні послуги у сфері
карантину та захисту
рослин, насінництва та
розсадництва Головного
управління
Держпродспоживслужби в
Рівненській області
Система внутрішнього
контролю в установах що
входять в структуру
Головного управління
Держпродспоживслужби в
Рівненській області
Рівненській області
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Сумській області
Діяльність Управління
фітосанітарної безпеки
Головного управління
Держпродспоживслужби в
Сумській області під час
здійснення державного
контролю за принципом
“єдиного вікна”.
Діяльність структурних
підрозділів Головного
управління
Держпродспоживслужби в
Сумській області щодо
оцінки дотримання

V

V

V

V

V

V

V

V

157

137

138

139

140

141

142

законодавства, порядок
формування єдиної справи.
Колективні договори,
Положення про
преміювання в бюджетних
установах, які входять до
сфери управління
Держпродспоживслужби
та розташовані на
території Сумської області
Адміністративні послуги у
сфері фітосанітарної
безпеки.
Система внутрішнього
контролю та система
управління ризиками в
лікарнях ветеринарної
медицини, які входять до
сфери управління
Держпродспоживслужби
та розташовані на
території Сумської області
Система внутрішнього
контролю та система
управління ризиками в
лабораторіях
Держпродспоживслужби,
що розташовані на
території Сумської
області..
Розгляд звернень громадян
у Головному управлінні
Держпродспоживслужби в
Сумській області
Фінансово-господарська
бюджетних установах, які

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

158

143

144

145

146
147

входять до сфери
управління
Держпродспоживслужби
та розташовані на
території Сумської області.
Протиепізоотичні заходи,
V
V
V
V
V
що проводяться лікарнями
ветеринарної медицини,
що знаходяться на
території Сумської області
Використання та
V
V
V
V
V
V
збереження державного
майна в бюджетних
установах, які входять до
сфери управління
Держпродспоживслужби
та розташовані на
території Сумської області.
Адміністративні послуги у
V
V
V
V
сфері ветеринарної
медицини бюджетних
установ, які входять до
сфери управління
Держпродспоживслужби
та розташовані на
території Сумської області.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Тернопільській області
Фінансово-господарська
V
V
V
V
V
V
V
діяльність щодо
правильності ведення
бухгалтерського обліку та
достовірності фінансової і
бюджетної звітності,
дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, контрактів , в

159

148

149
150
151

152
153
154

155

156
157

бюджетних установах, які
входять до сфери
управління Головного
управління
Держпродспоживслужби в
Тернопільській області.
Правильність нарахування
V
V
V
V
V
V
V
та виплати заробітної
плати та нарахувань на неї,
аналіз видатків на
заробітну плату з
нарахуваннями
Управління та розвиток
V
V
V
V
V
персоналу
Система внутрішнього
V
V
V
V
V
контролю
Виконання завдань та
V
V
V
V
V
V
функцій у галузі
санітарного нагляду
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Харківській області
Адміністративні послуги.
V
V
V
V
Бюджетна програма
V
V
V
V
«Протиепізоотичні заходи
та участь у Міжнародному
епізоотичному бюро».
Оплата праці і
V
V
нарахування на заробітну
плату.
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Херсонській області
Фінансово-господарська
діяльність щодо
правильності ведення
бухгалтерського обліку та
достовірності фінансової і

V

V

V

V

V

160

158

159

160

161

бюджетної звітності,
дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, контрактів в
бюджетних установах, які
входять до сфери
управління
Держпродспоживслужби
та розташовані на
території Херсонської
області
Колективні договори в
бюджетних установах, які
входять до сфери
управління
Держпродспоживслужби
та розташовані на
території Херсонської
області, чинному
законодавству України
Надання адміністративних
послуг у сфері
ветеринарної медицини
Платні послуги в
бюджетних установах, які
входять до сфери
управління
Держпродспоживслужби
та розташовані на
території Херсонської
області
Звернення громадян, які
надходять до розгляду
структурним підрозділам
Головного управління
Держпродспоживслужби в

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

161

Херсонській області
162
163

164

165

166

Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Хмельницькій області
Фінансово-господарська
V
V
V
V
V
діяльність щодо
правильності ведення
бухгалтерського обліку та
достовірності фінансової і
бюджетної звітності,
дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, контрактів в
бюджетних установах, які
входять до сфери
управління
Держпродспоживслужби
та розташовані на
території Хмельницької
області.
Відповідність колективних
V
V
V
договорів, положень про
преміювання в бюджетних
установах, які входять до
сфери управління
Держпродспоживслужби
та розташовані на
території Хмельницької
області, чинному
законодавству України
Якість надання
V
V
V
адміністративних послуг у
сфері ветеринарної
медицини
Якість надання
V
V
V
V
V
адміністративних послуг у
сфері карантину та захисту

162

167

168

169

170

171

рослин, насінництва та
розсадництва
Платні послуги в
бюджетних установах, які
входять до сфери
управління
Держпродспоживслужби
та розташовані на
території Хмельницької
області
Платні послуги у сфері
карантину та захисту
рослин, насінництва та
розсадництва
Впровадження
енергозберігаючих
технологій в бюджетних
установах, які входять до
сфери управління
Держпродспоживслужби
та розташовані на
території Хмельницької
області
Управління основними
засобами, в т.ч. об’єктами
державної власності, в
бюджетних установах, які
входять до сфери
управління
Держпродспоживслужби
та розташовані на
території Хмельницької
області
Державні закупівлі (в т.ч.
допорогові закупівлі) в
бюджетних установах, які

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

163

172

173

174
175
176

входять до сфери
управління
Держпродспоживслужби
та розташовані на
території Хмельницької
області
Елементи внутрішнього
V
V
контролю в бюджетних
установах, які входять до
сфери управління
Держпродспоживслужби
та розташовані на
території Хмельницької
області
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Черкаській області
Системи внутрішнього
контролю, ступеня
виконання завдань і
досягнення цілей
підрозділами Головного
управління
Держпродспоживслужби в
Черкаській області
Адміністративні послуги
Контрольно-наглядові
функції
Фінансово-господарська
діяльність щодо
достовірності фінансової і
бюджетної звітності
правильності ведення
бухгалтерського обліку в
бюджетних установах, що
належать до сфери
управління Головного

V

V

V

V

V

V
V

V
V

V
V

V

V

V

V

V

164

177

178

179

180
181

182

управління
Держпродспоживслужби в
Черкаській області
Застосування тарифів
V
V
V
V
бюджетними установами,
що належать до сфери
управління Головного
управління
Держпродспоживслужби в
Черкаській області
Завдання та функції у
V
V
V
сфері інформаційного та
документаційного
забезпечення Головного
управління
Держпродспоживслужби в
Черкаській області
Завдання та функції у
V
V
V
сфері кадрового
забезпечення Головного
управління
Держпродспоживслужби в
Черкаській області
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Чернівецькій області
Фінансово-господарська
2
2
5
2
V
V
V
V
діяльності бюджетних
установ що входять до
сфери діяльності
Головного управління
Держпродспоживслужби в
Чернівецькій області.
Контрольно-наглядова
2
1
2
2
V
V
V
V
функція у сфері діяльності
безпечності харчових
продуктів та
санепіднагляду.

165

183

184

185
186
187

188

189

Надання адміністративних
2
1
3
2
V
V
V
V
послуг в сфері
ветеринарної медицини
Платні послуги у сфері
2
1
2
2
V
V
V
V
карантину та захисту
рослин, насінництва та
розсадництва
Система управління
2
2
5
2
V
V
V
V
ризиками
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Чернігівській області
Фінансово господарська
V
V
V
V
діяльність в бюджетних
установах, що входять до
сфери Головного
управління
Держпродспоживслужби в
Чернігівській області.
Адміністративна послуга у
V
V
V
V
галузі ветеринарної
медицини в бюджетних
установах, що входять до
сфери Головного
управління
Держпродспоживслужби в
Чернігівській області.
Діяльності структурних
підрозділів Головного
управління
Держпродспоживслужби в
Чернігівській області у
галузі ветеринарної
медицини, сферах
безпечності та окремих
показників якості харчових
продуктів, санітарного

166

законодавства.
190

191

192
193
194
195
196
197

Діяльність
підпорядкованих установ
Головного управління
Держпродспоживслужби в
Чернігівській області у
галузі ветеринарної
медицини, сферах
безпечності та окремих
показників якості харчових
продуктів, санітарного
законодавства.
Здійснення державного
V
V
V
V
V
V
контролю за дотриманням
законодавства в сфері
захисту прав споживачів в
Головному управлінні
Держпродспоживслужби в
Чернігівській області.
Система управління
V
V
V
V
ризиками
Система внутрішнього
V
V
V
V
контролю
Донецька регіональна служба державного ветеринарно – санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті
Платні послуги.
V
V
V
V
V
Адміністративні послуги
V
V
V
V
Оцінки фінансово –
V
V
V
V
господарської діяльності
Донецької регіональної
служби держпаного
ветеринарно – санітарного
контролю та нагляду на
державному кордоні та
транспорті

167

198

Придніпровська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті
V

203

Процеси організації і
V
V
V
V
здійснення правової
роботи та розрахунків
надбавок за вислугу років
Окремі функції, процеси,
V
V
V
V
операції
фінансово-господарської
діяльності
Придніпровської
регіональної служби
державного ветеринарносанітарного контролю та
нагляду на державному
кордоні та транспорті
Контрольно-наглядові
V
V
V
V
функції, діяльність лікарів
ветеринарної медицини
Організація, процедури та
V
V
V
V
процеси публічних
закупівель
Одеська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті

204

Платні послуги

V

V

V

205
206

Адміністративні послуги
Фінансово-господарська
діяльность підрозділів та
Одеської регіональної
служби державного
ветеринарно-санітарного
контролю та нагляду на
державному кордоні та
транспорті

V
V

V
V

V
V

199

200

201

202

V

V

V
V
V

V
V

V

V

168

V. ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ
Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту щодо яких проводитимуться внутрішні аудити у 2019 – 2021 роках:
Рік
досліджен
ня
Завдання внутрішнього
№
2 2
Стратегічна ціль
аудиту
з/
Об’єкт внутрішнього аудиту
0 0 20
внутрішнього аудиту
п
1 2 21
9 0 рі
рі рі к
к к
1
2
3
4
5 6 7
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Запобігання фактам
Проведення внутрішніх
1 Фінансово-господарська діяльність
V
незаконного, неефективного
аудитів фінансовощодо правильності ведення
та нерезультативного
господарської діяльності щодо
бухгалтерського обліку та
використання бюджетних
правильності ведення
достовірності фінансової і
коштів та інших активів в
бухгалтерського обліку та
бюджетної звітності, дотримання
бюджетних установах, які
достовірності фінансової і
актів законодавства, планів,
належать до сфери управління бюджетної звітності,
процедур, контрактів в бюджетних
Державної служби України з
дотримання актів
установах, які входять до сфери
питань безпечності харчових
законодавства, планів,
управління Державної служби
продуктів та захисту
процедур, контрактів, в
України з питань безпечності
споживачів
державних підприємствах, які
харчових продуктів та захисту
входять до сфери управління
споживачів
Державної служби України з
2 Елементи внутрішнього контролю в
питань безпечності харчових
держаних підприємствах, які
продуктів та захисту
входять до сфери управління
споживачів
Держпродспоживслужби.
3 Управління основними засобами, в
т.ч. об’єктами державної власності, в
держаних підприємствах, які
входять до сфери управління

Обсяг робочого
часу, людино-дні
2
0
1
9
рі
к
8
175

20
20
рі
к

2021
рік

9

10
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Зміна пріоритетів при
проведенні внутрішніх аудитів
(від орієнтації на виявлення
фінансових порушень до
здійснення оцінки
ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій,
бюджетних програм, надання
адміністративних послуг,
здійснення контрольнонаглядових функцій, ступеня
виконання і досягнення цілей
тощо)

Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки якості
надання адміністративних
послуг у сфері ветеринарної
медицини

4

Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки якості
надання адміністративних
послуг у сфері карантину та
захисту рослин, насінництва
та розсадництва

5

Проведення внутрішніх
аудитів щодо щодо платних
послуг у сфері карантину та
захисту рослин, насінництва
та розсадництва

6

Проведення внутрішніх
аудитів щодо платних послуги
у сфері ветеринарної
медицини

7

Держпродспоживслужби
Адміністративні послуги у сфері
ветеринарної медицини
Елементи внутрішнього контролю в
установах та організаціях, які
входять до сфери управління
Держпродспоживслужби
Адміністративні послуги у сфері
карантину та захисту рослин,
насінництва та розсадництва.
Елементи внутрішнього контролю в
установах та організаціях, які
входять до сфери управління
Держпродспоживслужби
Платні послуги у сфері карантину та
захисту рослин, насінництва та
розсадництва
Елементи внутрішнього контролю в
установах та організаціях, які
входять до сфери управління
Держпродспоживслужби
Платні послуги у сфері ветеринарної
медицини
Елементи внутрішнього контролю в
установах та організаціях, які
входять до сфери управління
Держпродспоживслужби
Всього:

V

V

V

V

75

75

V

75

75

100

V

100

175

250

250

Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Вінницькій області
Запобігання фактам
Проведення внутрішніх
1. Фінансово-господарська діяльність
V V V
70
35
35
незаконного, неефективного
аудитів фінансовощодо правильності ведення
та нерезультативного
господарської діяльності щодо
бухгалтерського обліку та
використання бюджетних
правильності ведення
достовірності фінансової і
коштів та інших активів
бухгалтерського обліку та
бюджетної звітності, дотримання

170

достовірності фінансової і
бюджетної звітності,
дотримання актів
законодавства
Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки якості
надання платних послуг у
сфері ветеринарної медицини
та безпечності харчових
продуктів
Зміна пріоритетів при
проведенні внутрішніх аудитів
(від орієнтації на виявлення
фінансових порушень до
здійснення оцінки
ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій,
бюджетних програм, надання
платних послуг у сфері
ветеринарної медицини тощо)

Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки якості
надання адміністративних
послуг у сфері карантину та
захисту рослин, насінництва
та розсадництва в бюджетних
установах, які входять до
сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
Вінницької області.
Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки якості
надання адміністративних
послуг у сфері ветеринарної
медицини в бюджетних
установах, які входять до
сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
Вінницької області.
Проведення внутрішніх
аудитів щодо ефективності
щодо якості виконання
завдань, функцій та процесів

актів законодавства

2.

Платні послуги у сфері ветеринарної
медицини та безпечності харчових
продуктів

3.

Адміністративні послуги у сфері
карантину та захисту рослин,
насінництва та розсадництва

4.

Адміністративні послуги у сфері
ветеринарної медицини

V

45

5.

Завдань, функцій та процесів у
сфері здійснення державного
контролю за дотриманням
законодавства в сфері захисту прав

V

45

V

V

70

V

35

45
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у сфері здійснення державного
контролю за дотриманням
законодавства в сфері захисту
прав споживачів в Головному
управлінні
Держпродспоживслужби
Вінницької області
Проведення внутрішніх
аудитів щодо ефективності
функціонування системи
внутрішнього контролю та
системи управління ризиками
в бюджетних установах, які
входять до сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
Вінницької області.

споживачів

6.

Ефективність функціонування
системи внутрішнього контролю та
системи управління ризиками

V

V

45

45

Всього: 140 160
170
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Волинській області
Оцінка відповідності вимогам Проведення внутрішніх
1 Порядок формування єдиної справи
V
25
законодавства під час
аудитів відповідності щодо
здійснення державного
оцінки діяльності, виконання
нагляду (контролю), надання
завдань та функцій під час
адміністративних послуг та
здійснення заходів державного
виконання контрольнонагляду (контролю),
наглядових функцій, завдань. дотримання законодавства,
Виконання законів та інших
порядку формування єдиної
нормативних актів
справи.
Проведення внутрішніх
2 Адміністративні послуги, що
V
25
аудитів відповідності щодо
надаються Управлінням
оцінки дотримання вимог
фітосанітарної безпеки.
чинного законодавства під час
надання адміністративних
послуг у сфері карантину та
захисту рослин
Проведення внутрішніх
3 Адміністративні послуги у сфері
V
20
-
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Зміна пріоритетів при
проведенні внутрішніх
аудитів (від орієнтації на
виявлення фінансових
порушень до здійснення
оцінки ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій,
бюджетних програм, надання,
здійснення контрольнонаглядових функцій, ступеня
виконання і досягнення цілей
тощо)

аудитів відповідності щодо
оцінки дотримання вимог
чинного законодавства під час
надання адміністративних
послуг у сфері ветеринарної
медицини.
Проведення внутрішніх
аудитів відповідності
колективних договорів,
положень про преміювання
чинному законодавству в
бюджетних установах, які
входять до сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
Волинської області.
Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки
ефективності та
результативності дотримання
законодавства, функцій та
завдань у сфері нагляду
(контролю) у сфері інженернотехнічного забезпечення
агропромислового комплексу
Проведення внутрішніх
аудитів щодо ефективності та
результативності дотримання
законодавства при проведенні
протиепізоотичних заходів
Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки
ефективності,
результативності та
дотримання законодавства з
питань публічних закупівель в

ветеринарної медицини.

4

Колективні договори, положення
про преміювання в бюджетних
установах, які входять до сфери
управління Держпродспоживслужби
та розташовані на території
Волинської області.

V

20

-

-

5

Діяльність Сектору реєстрації
сільськогосподарської техніки.

V

20

-

-

6

Протиепізоотичні заходи, що
здійснюються лікарнями
ветеринарної медицини, які
знаходяться на території Волинської
області
Публічні закупівлі.

V

25

-

-

V

25

-

-

7
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бюджетних установах, які
входять до сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
Волинської області..
Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки
ефективності та
результативності та
дотримання законодавства у
сфері здійснення державної
політики у сфері здійснення
державного ринкового
нагляду.
Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки
ефективності,
результативності та якості
розгляду звернень громадян в
Головному управлінні
Держпродспоживслужби у
Волинській області
Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки
ефективності та
результативності дотримання
законодавства у сфері
державного нагляду за
дотриманням санітарного
законодавства.
Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки
ефективності та
результативності з питань
кадрової політики.
Проведення внутрішніх

8

Здійснення ринкового нагляду
Управлінням захисту прав
споживачів

V

9

Розгляд звернень громадян
Головним управлінням
Держпродспоживслужби у
Волинській області.

V

10

Управління у сфері державного
нагляду за дотриманням санітарного
законодавства

V V

11

Управління роботи з персоналом
Головного управління
Держпродспоживслужби у
Волинській області.

12

Система внутрішнього контролю в

V

-

75

75

-

25

-

-

25

25

V

V

-

25

-

V

V

-

25

-

V

174

аудитів щодо оцінки
ефективності та
результативності
функціонування системи
внутрішнього контролю

Головному управлінні
Держпродспоживслужби у
Волинській області.

Всього: 160 200
200
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Дніпропетровській області
Оцінка діяльності Головного
Проведення внутрішніх
1 Управління бюджетними коштами
V V V 180 179
170
управління
аудитів оцінки діяльності
(фінансово-господарська діяльність
Держпродспоживслужби в
державних лікарень
щодо правильності ведення
Дніпропетровській області та ветеринарної медицини та
бухгалтерського обліку та
підпорядкованих йому
лабораторій щодо законності
достовірності фінансової і
установ щодо законності та
та достовірності фінансової та
бюджетної звітності, дотримання
достовірності фінансової та
бюджетної звітності,
актів законодавства, планів,
бюджетної звітності,
правильності ведення
процедур, контрактів в бюджетних
правильності ведення
бухгалтерського обліку та
установах, які входять до сфери
бухгалтерського обліку,
надання висновків і
управління Держпродспоживслужби
дотримання актів
рекомендацій спрямованих на
та розташовані на території
законодавства, планів,
покращення їх діяльності
Дніпропетровської області).
процедур у сфері здійснення
Проведення внутрішніх
2 Діяльність з реалізації державної
V V
60
55
державного нагляду за
аудитів оцінки діяльності
політики у сферах здійснення
дотриманням законодавства
структурних підрозділів
державного нагляду за дотриманням
про захист прав споживачів і
Головного управління
законодавства про захист прав
санітарного законодавства та
Держпродспоживслужби в
споживачів.
надання висновків і
Дніпропетровській області
3 Діяльність з реалізації державної
рекомендацій спрямованих на щодо дотримання актів
політики у сферах здійснення
покращення їх діяльності.
законодавства, планів,
державного нагляду за дотриманням
процедур у сферах здійснення
санітарного законодавства.
державного нагляду за
дотриманням законодавства
про захист прав споживачів і
санітарного законодавства та
надання висновків і
рекомендацій спрямованих на
покращення їх діяльності
Зміна пріоритетів при
Проведення внутрішніх
4 Платні послуги у сфері ветеринарної
V
90

175

проведенні внутрішніх
аудитів (від орієнтації на
виявлення фінансових
порушень до здійснення
оцінки ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій,
надання адміністративних
послуг, здійснення
контрольно-наглядових
функцій, ступеня виконання і
досягнення цілей тощо)

аудитів щодо ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій та
процесів.

медицини та безпечності харчових
продуктів

Всього: 240 239
315
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Донецькій області
Запобігання фактам
Проведення внутрішніх
1 Фінансово-господарська діяльність
V V V 108
54
27
незаконного, неефективного
аудитів фінансовощодо правильності ведення
та нерезультативного
господарської діяльності щодо
бухгалтерського обліку та
використання бюджетних
правильності ведення
достовірності фінансової і
коштів та інших активів в
бухгалтерського обліку та
бюджетної звітності, дотримання
бюджетних установах, які
достовірності фінансової і
актів законодавства, планів,
входять до сфери управління
бюджетної звітності,
процедур, контрактів в бюджетних
Держпродспоживслужби та
дотримання актів
установах, які входять до сфери
розташовані на території
законодавства, планів,
управління Держпродспоживслужби
Донецької області
процедур, контрактів , в
та розташовані на території
бюджетних установах, які
Донецької області.
входять до сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
Донецької області.
2 Відповідність колективних
V V V 40
20
10
договорів, положень про
преміювання в бюджетних
установах, які входять до сфери
управління Держпродспоживслужби
та розташовані на території
Донецької області, чинному
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Зміна пріоритетів при
проведенні внутрішніх
аудитів (від орієнтації на
виявлення фінансових
порушень до здійснення
оцінки ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій,
бюджетних програм, надання
адміністративних послуг,
здійснення контрольнонаглядових функцій, ступеня
виконання і досягнення цілей
тощо)

Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки
надійності, ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій
при надані платних послуг в
Головному Управлінні
Держпродспоживслужби в
Донецькій області та в
бюджетних установах, які
входять до сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
Донецької області
Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки якості
надання адміністративних
послуг у сфері безпечності
харчових продуктів та
ветеринарної медицини

3

законодавству України
Платні послуги у сфері карантину та
захисту рослин, насінництва та
розсадництва

V

74

4

Платні послуги у сфері безпечності
харчових продуктів та ветеринарної
медицини

V

50

5

Адміністративні послуги у сфері
безпечності харчових продуктів та
ветеринарної медицини

V

61

Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Житомирській області
Періодичний контроль за
Проведення внутрішніх
1 Окремі питання діяльності
V
74
фінансово-господарською
аудитів щодо надання оцінки
міжрайонних державних лабораторій
діяльністю установ, що
діяльності установи по
Державної служби України з питань
належать до сфери управління дотриманню актів
безпечності харчових продуктів
Головного управління
законодавства, стану
2 Окремі питання діяльності районних V
80
Держпродспоживслужби в
управління державним майном
державних лікарень ветеринарної
Житомирській області.
та збереження активів,
медицини
Дослідження фінансової
виявлення і попередження
3 Діяльность установ, що відносяться
V
80
звітності, обліку, первинних
(профілактика) порушень у
до сфери управління Головного
документів щодо фінансовофінансово-господарській
управління Держпродспоживслужби
господарської діяльності;
діяльності установ,
в Житомирській області щодо якості
перевірка системи
достовірності фінансової і
і повноти надання адміністративних
внутрішнього контролю за
бюджетної звітності:
та платних послуг в системі

177

використанням матеріальних,
трудових і фінансових
ресурсів, оцінка економічної
ефективності господарських
операцій; складання і
перевірка виконання планів
роботи.
Зміна пріоритетів при
проведенні внутрішніх
аудитів (від орієнтації на
виявлення фінансових
порушень до здійснення
оцінки ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій,
бюджетних програм, надання,
здійснення контрольно наглядових функцій, ступеня
виконання і досягнення цілей
тощо

упевнитись у правомірності
створення установи і
безперервності його
функціонування; переконатись
у повноті первинної
документації;
проконтролювати
правильність ведення
поточного бухгалтерського
обліку і повноту відображення
інформації в облікових
регістрах; оцінити
ефективність системи
внутрішнього контролю;
дослідження якості, повноти,
своєчасності і
результативності надання
адміністративних послуг;
-визначення ефективності,
результативності та якості
виконання бюджетних
програм.

4

5

6

ветеринарної медицини.
Діяльность Головного управління
Держпродспоживслужби в
Житомирській області щодо
виконання контрольно-наглядових
функцій.
Держпродспоживслужби в
Житомирській області щодо
ефективності виконання бюджетної
цільової програми:
КПКВК 2809040 "Проведення
лабораторних випробувань,
вимірювань, досліджень та
експертизи під час здійснення
державного контролю (нагляду)";
Оцінка діяльності Головного
управління Держпродспоживслужби
в Житомирській області щодо
ефективності виконання бюджетної
цільової програми:
КПКВК 2809020 "Протиепізоотичні
заходи та участь у Міжнародному
епізоотичному бюро".

V

V

V

60

135

V

100

V

115

Всього: 214 215
215
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Закарпатській області
Оцінка ефективності
Проведення внутрішніх
1 Застосування тарифів та надання
V
92
планування і виконання
аудитів щодо правильності
платних послуг, правильність
бюджетних програм, якості
ведення бухгалтерського
ведення бухгалтерського обліку в
надання адміністративних
обліку та достовірності
бюджетних установах, що входять
послуг та виконання
фінансової і бюджетної
до сфери Головного управління
контрольно-наглядових
звітності, дотримання вимог
Держпродспоживслужби в
функцій, завдань, визначених нормативно-правових актів і
Закарпатській області
актами законодавства,
внутрішніх організаційноправильності ведення та
розпорядчих документів,
2 Дотримання нормативно-правових
90

178

достовірності фінансової та
бюджетної звітності,
використання і збереження
активів у Головному
управлінні
Держпродспоживслужби в
Закарпатській області та
установах, що входять до
сфери Головного управління,
надання висновків і
рекомендацій спрямованих на
покращення їх діяльності
Зміна пріоритетів при
проведенні внутрішніх
аудитів (від орієнтації на
виявлення фінансових
порушень до здійснення
оцінки ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій,
бюджетних програм, надання,
здійснення контрольнонаглядових функцій, ступеня
виконання і досягнення цілей
тощо.
Запровадження проведення
внутрішніх аудитів
ефективності функціонування
системи внутрішнього
контролю.

процедур, регламентів,
стандартів

актів і внутрішніх організаційнорозпорядчих документів, процедур,
регламентів, стандартів при наданні
адміністративних послуг, ведення
бухгалтерського обліку у сфері
ветеринарної медицини та
безпечності харчових продуктів у
Головному управлінні
Держпродспоживслужби в
Закарпатській області.

Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки
ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій та
процесів

3

Сфера нагляду (контролю) за
дотриманням законодавства про
захист прав споживачів; здійснення
державного ринкового нагляду;
здійснення метрологічного нагляду;
здійснення державного нагляду за
дотриманням законодавства про
рекламу у Головному управлінні
Держпродспоживслужби в
Закарпатській області

V

Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки
функціонування системи
внутрішнього контролю.

4

Система управління ризиками у
Головному управлінні
Держпродспоживслужби в
Закарпатській області
Система внутрішнього контролю у
Головному управлінні
Держпродспоживслужби в
Закарпатській області.

V

5

V

50

40

Всього: 92
90
90
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Запорізькій області
Запобігання фактам
Проведення внутрішніх
1 Фінансово-господарська діяльність
V V V 150
90
60

179

незаконного, неефективного
та нерезультативного
використання бюджетних
коштів; виникненню помилок
чи інших недоліків у
діяльності бюджетних
установ, що належать до
сфери управління
Держпродспоживслужби,
підпорядковані Головному
управлінню
Держпродспоживслужби в
Запорізькій області та
розташовані на території
Запорізькій області.

Зміна пріоритетів при
проведенні внутрішніх
аудитів (від орієнтації на
виявлення фінансових
порушень та дотримання
актів законодавства до
здійснення оцінки
ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій,
бюджетних програм, надання
адміністративних послуг,
платних послуг, здійснення
контрольно-наглядових
функцій, ступеня виконання і
досягнення цілей тощо).

аудитів фінансовогосподарської діяльності щодо
правильності ведення
бухгалтерського обліку,
законності та достовірності
фінансової та бюджетної
звітності, дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, контрактів в
бюджетних установах, що
належать до сфери управління
Держпродспоживслужби,
підпорядковані Головному
управлінню
Держпродспоживслужби в
Запорізькій області та
розташовані на території
Запорізькій області
Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки
ефективності та
результативності надання
платних послуг в бюджетних
установах, що належать до
сфери управління
Держпродспоживслужби,
підпорядковані Головному
управлінню
Держпродспоживслужби в
Запорізькій області та
розташовані на території
Запорізькій області
Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки
ефективності та якості
надання адміністративних

щодо правильності ведення
бухгалтерського обліку, законності
та достовірності фінансової та
бюджетної звітності, дотримання
актів законодавства, планів,
процедур, контрактів

2

Платні послуги у сфері ветеринарної
медицини

3

Адміністративні послуги

V

45

V

45

180

Удосконалення та
підвищення ефективності
системи внутрішнього
контролю (у тому числі
управління) в бюджетних
установах, що належать до
сфери управління
Держпродспоживслужби,
підпорядковані Головному
управлінню
Держпродспоживслужби в
Запорізькій області та
розташовані на території
Запорізькій області, для
забезпечення виконання ними
своїх функцій та завдань у
найбільш ефективний,
результативний та економний
спосіб.

послуг в бюджетних
установах, що належать до
сфери управління
Держпродспоживслужби,
підпорядковані Головному
управлінню
Держпродспоживслужби в
Запорізькій області та
розташовані на території
Запорізькій області
Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки
ефективності функціонування
системи внутрішнього
контролю в бюджетних
установах, що належать до
сфери управління
Держпродспоживслужби,
підпорядковані Головному
управлінню
Держпродспоживслужби в
Запорізькій області та
розташовані на території
Запорізькій області

4

Система внутрішнього контролю в
бюджетних установах, що належать
до сфери управління
Держпродспоживслужби,
підпорядковані Головному
управлінню
Держпродспоживслужби в
Запорізькій області та розташовані
на території Запорізькій області

V

45

Всього: 150 135
150
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Івано-Франківській області
Запобігання фактам
Проведення внутрішніх
1 Фінансово-господарська діяльність
V V V
92
42
20
незаконного, неефективного
аудитів щодо ефективності,
щодо правильності ведення
та нерезультативного
результативності та якості
бухгалтерського обліку та
використання бюджетних
виконання завдань, функцій та
фінансової звітності і бюджетної
коштів та інших активів в
процесів, оцінки
звітності, бюджетної звітності,

181

бюджетних установах, які
входять до сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
Івано-Франківської області.

функціонування системи
внутрішнього контролю

2

Зміна пріоритетів при
проведенні внутрішніх
аудитів (від орієнтації на
виявлення фінансових
порушень до здійснення
оцінки ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій,
бюджетних програм, надання
адміністративних послуг,
здійснення контрольнонаглядових функцій, ступеня
виконання і досягнення цілей
тощо).

Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки якості
надання адміністративних
послуг у сфері ветеринарної
медицини та платних послуг у
сфері карантину та захисту
рослин, насінництва та
розсадництва Головного
управління
Держпродспоживслужби в
Івано-Франківській області

3

дотримання актів законодавства,
планів, процедур,контрактів в
бюджетних установах, які входять до
сфери управління
Головного управління
Держпродспоживслужби в ІваноФранківській області
Колективні договори, положення
про преміювання в установах, які
входять до сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території ІваноФранківської області, відповідність
чинному законодавству України
Адміністративні послуги у сфері
ветеринарної медицини
Платні послуги сфері карантину та
захисту рослин, насінництва та
розсадництва

V

V

22

V

V

10

14

V

V

10

16

Всього:
92
92
92
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Київській області
Оцінка законності та
Проведення внутрішніх
1 Фінансово-господарська діяльності
V V V 30
30
30
достовірності фінансової
аудитів щодо законності та
ведення бухгалтерського обліку та
звітності, функцій,
ефективності,
достовірності фінансової і
бюджетних програм,
результативності, фінансовобюджетної звітності, дотримання
правильності ведення
господарської діяльності
актів законодавства, планів,
бухгалтерського обліку,
ведення бухгалтерського
процедур, контрактів, відповідність

182

дотримання процедур з
надання ветеринарних послуг
та адміністративних послуг,
відповідність документообігу
та кадрової політики,
виконання завдань у сфері
ветеринарної медицини
установ що входять до сфери
Головного управління
Держпродспоживслужби в
Київській області.

обліку та достовірності
фінансової і бюджетної
звітності, дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, контрактів,
відповідність документообігу
та кадрової політики,
виконання завдань у сфері
ветеринарної медицини
установ що входять до сфери
Головного управління
Держпродспоживслужби в
Київській області.
Зміна пріоритетів при
Проведення внутрішніх
проведенні внутрішніх
аудитів щодо оцінки
аудитів виявлення фінансових ефективності та
порушень та дотримання актів результативності надання
законодавства до здійснення
адміністративних послуг у
оцінки ефективності,
сфери ветеринарної медицини
результативності та якості
в бюджетних установах, що
виконання завдань, функцій
належать до сфери управління
при наданні адміністративних Держпродспоживслужби,
послуг, платних послуг,
підпорядковані Головному
здійснення контрольноуправлінню
наглядових функцій
Держпродспоживслужби в
установами Головного
Київській області
управління
Проведення внутрішніх
Держпродспоживслужби в
аудитів щодо оцінки
Київській області.
ефективності та
результативності надання
платних послуг, у сфери
ветеринарної медицини в
бюджетних установах, що
належать до сфери управління
Держпродспоживслужби,
підпорядковані Головному

документообігу та кадрової
політики, виконання завдань у сфері
ветеринарної медицини установ що
входять до сфери Головного
управління Держпродспоживслужби
в Київській області.

2

Надання адміністративних послуг в
бюджетних установах, які входять до
сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території Київської
області.

V

45

3

Надання платних послуги в
бюджетних установах, які входять до
сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території Київської
області

V

45

183

Оцінка відповідності вимогам
законодавства під час
здійснення державного
контрою та нагляду.
Надання висновків і
рекомендацій спрямованих на
покращення діяльності
Головного управління
Держпродспоживслужби в
Київській області

управлінню
Держпродспоживслужби в
Київській області.
Проведення внутрішніх
аудитів відповідності щодо
оцінки дотримання
законодавства, порядок
формування єдиної справи
Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки
ефективності,
результативності та якості
контролю за зверненням
громадян.

3

Формування та зберігання єдиних
справ у Головному управлінні
Держпродспоживслужби в Київській
області

4

Розгляд звернень громадян у
Головному управлінні
Держпродспоживслужби в Київській
області

V

V

Всього: 60
120
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в м. Києві
Зміна пріоритетів при
Проведення внутрішніх
1 Сфера здійснення державного
V
30
проведенні внутрішніх
аудитів діяльності установи
нагляду (контролю) за дотриманням
аудитів від орієнтації на
щодо оцінки ефективності,
законодавства захисту споживачів
виявлення нефінансових та
результативності та якості
фінансових порушень до
виконання завдань, функцій,
здійснення оцінки
ступеня виконання і
ефективності,
досягнення цілей у сфері
результативності та якості
захисту прав споживачів.
виконання завдань, функцій,
Проведення внутрішніх
2 Сфера ветеринарної медицини та
V
30
ступеня виконання і
аудитів діяльності установи
безпечності харчових продуктів.
досягнення цілей у сфері
щодо оцінки ефективності,
захисту прав споживачів, у
результативності та якості
сфері ветеринарної медицини виконання завдань, функцій,
та безпечності харчових
ступеня виконання і
продуктів,
досягнення цілей у сфері
ефективності функціонування ветеринарної медицини та

45

30

60
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системи внутрішнього
контролю, досягнення
результатів відповідно до
встановленої мети, виконання
завдань, планів Головного
управління
Держпродспоживслужби в м.
Києві.

безпечності харчових
продуктів.
Проведення внутрішніх
аудитів діяльності установи
щодо оцінки ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій,
ступеня виконання і
досягнення цілей у сфері
здійснення державного
контролю за дотриманням
санітарного законодавства
Проведення внутрішніх
аудитів щодо повноти,
результативності, якості
розгляду звернень громадян та
доступу до публічної
інформації
Проведення внутрішніх
аудитів щодо якості виконання
завдань, функцій та процесів в
системі інженерно-технічного
забезпечення
агропромислового комплексу,
дотримання актів
законодавства, планів, при
здійсненні державного нагляду
за експлуатацією та технічним
станом сільськогосподарської
техніки
Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки
надійності, ефективності та
результативності
інформаційних систем і
технологій (ІТ-аудитів).

3

Сфера здійснення державного
контролю за дотриманням
санітарного законодавства

V

30

4

Сфера розгляду звернень громадян
та доступу до публічної інформації.
Сфера здійснення державного
нагляду (контролю) за дотриманням
законодавства захисту споживачів.

V

30

5

V

6

Сфера здійснення державного
нагляду за експлуатацією та
технічним станом
сільськогосподарської техніки.

V

30

7

Сфера інформаційних технологій та
програмного забезпечення.

V

30

185

Запобігання фактам
незаконного, неефективного
та нерезультативного
використання бюджетних
коштів та інших активів.

Проведення внутрішніх
аудитів щодо законності та
достовірності фінансової
звітності, правильності
ведення бухгалтерського
обліку.

8

Бухгалтерський облік та фінансова
звітність

V

45

Всього: 60
105
60
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Кіровоградській області
Запобігання фактам
Проведення внутрішніх аудитів 1 Фінансово-господарська діяльность
V
50
незаконного, неефективного
щодо надання оцінки
щодо правильності ведення
та нерезультативного
діяльності установи по
бухгалтерського обліку та
використання бюджетних
дотриманню актів
достовірності фінансової і
коштів та інших активів в
законодавства, стану
бюджетної звітності, дотримання
бюджетних установах, які
управління державним майном
актів законодавства, планів,
входять до сфери управління та збереження активів,
процедур, контрактів частка такого
Держпродспоживслужби та
виявлення і попередження
аудиту становить 30%.
розташовані на території
(профілактика) порушень у
Кіровоградської області.
фінансово-господарській
Зміна пріоритетів при
діяльності установ,
проведенні внутрішніх
достовірності фінансової і
аудитів (від орієнтації на
бюджетної звітності:
виявлення фінансових
упевнитись у правомірності
порушень до здійснення
створення установи і
оцінки ефективності,
безперервності її
результативності та якості
функціонування.
виконання завдань, функцій,
Проведення внутрішніх
2 Відповідность колективних
V
50
бюджетних програм, надання аудитів щодо відповідності
договорів, положень про
адміністративних послуг,
колективних договорів,
преміювання чинному законодавству
здійснення контрольноположень про преміювання в
України, частка такого аудиту
наглядових функцій, ступеня
бюджетних установах, які
становить 30 %.
виконання і досягнення цілей входять до сфери управління
тощо)
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
Кіровоградської області
Проведення внутрішніх
3 Єдині справи розпорядчих
V
51
аудитів оцінки відповідності,
документів, що приймаються

186

структурних підрозділів
Головного управління
Держпродспоживслужби в
Кіровоградській області
Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки
ефективності,
результативності та якості
виконання завдань при
здійсненні контрольнонаглядових функцій в сфері
ветеринарної медицини та
безпечності харчових
продуктів.
Дослідження якості, повноти,
своєчасності і результативності
надання адміністративних
послуг сферах карантину та
захисту рослин, насінництва та
розсадництва.
Проведення внутрішніх
аудитів щодо ефективності,
результативності та якості
виконання бюджетних
програм

4

5

органом державного нагляду
(контролю) під час здійснення
заходу державного нагляду частка
такого аудиту становить 40%.
Проведено один внутрішній аудит
щодо оцінки ефективності,
результативності та якості
виконання завдань при здійсненні
контрольно-наглядових функцій в
сфері ветеринарної медицини та
безпечності харчових продуктів,
частка такого аудиту становить 50%.
проведено один аудит дослідження
якості, повноти, своєчасності і
результативності надання
адміністративних послуг у сферах
карантину та захисту рослин,
насінництва та розсадництва, частка
такого аудиту становить 50%.

V

99

V

100

6 Бюджетна програма
КПКВК 2809020 "Протиепізоотичні
заходи та участь у Міжнародному
епізоотичному бюро", частка такого
аудиту становить 50%

V

99

бюджетна програма
КПКВК 2809040 "Проведення
лабораторних випробувань,
вимірювань, досліджень та
експертизи під час здійснення
державного контролю (нагляду)",
частка такого аудиту становить 50%.

V

100

Всього:

151

199

199

187

Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Луганській області
Запобігання фактам
Проведення внутрішніх
1 Фінансово-господарська діяльність
V V V 90
20
30
незаконного, неефективного
аудитів фінансовощодо правильності ведення
та нерезультативного
господарської діяльності щодо
бухгалтерського обліку та
використання бюджетних
правильності ведення
достовірності фінансової і
коштів та інших активів в
бухгалтерського обліку та
бюджетної звітності, дотримання
установах, які підпорядковані достовірності фінансової і
актів законодавства, планів,
Головному управлінню
бюджетної звітності,
процедур, контрактів
Держпродспоживслужби в
дотримання актів
Луганській області
законодавства, планів,
процедур, контрактів, в
бюджетних установах, які
входять до сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
Луганської області.
Зміна пріоритетів при
Проведення внутрішніх
2 Платні послуги у сфері ветеринарної V
50
проведенні внутрішніх
аудитів щодо оцінки
медицини та безпечності харчових
аудитів (від орієнтації на
ефективності надання платних
продуктів
виявлення фінансових
послуг у сфері ветеринарної
порушень до здійснення
медицини
оцінки ефективності,
Проведення внутрішніх
3 Система внутрішнього контролю в
V
20
результативності та якості
аудитів щодо оцінки якості
структурному підрозділі управління
виконання завдань, функцій,
виконання завдань та функцій
захисту прав споживачів
бюджетних програм, надання у сфері захисту прав
4 Завдання та функції у сфері захисту
V
20
адміністративних послуг,
споживачів
прав споживачів
здійснення контрольнонаглядових функцій, ступеня
виконання і досягнення цілей
тощо)
Проведення внутрішніх
5 Система внутрішнього контролю в
V
20
аудитів щодо ефективності
структурних управліннях
виконання завдань та функцій
ветеринарної медицини та
у сфері ветеринарної
безпечності харчових продуктів.
медицини та безпечності
6 Завдвння та функції у сфері
V
20
харчових продуктів в
ветеринарної медицини та

188

бюджетних установах, які
входять до сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
Луганської області.
Проведення внутрішніх
аудитів щодо ефективності
виконання завдань та функцій
у сфері ветеринарної
медицини та безпечності
харчових продуктів в
бюджетних установах, які
входять до сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
Луганської області.
Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки якості
виконання завдань та функцій
у сфері державного нагляду за
дотриманням санітарного
законодавства

безпечності харчових продуктів

7

8

9

10

Система внутрішнього контролю у
сфері ветеринарної медицини та
безпечності харчових продуктів в
установах, які входять до сфери
управління Держпродспоживслужби
та розташовані на території
Луганської області.
Система внутрішнього контролю в
структурному підрозділі управління
державного нагляду за дотриманням
санітарного законодавства
Система внутрішнього контролю в
структурному підрозділі управління
державного нагляду за дотриманням
санітарного законодавства
Завдання та функції у сфері
державного нагляду за дотриманням
санітарного законодавства

V

V

20

35

V

V

20

35

V

30

Всього: 20
20
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Миколаївській області
Запобігання фактам
Проведення внутрішніх
1 Фінансово-господарська діяльність
148
74
44
незаконного, неефективного
аудитів фінансовощодо правильності ведення
V V V
та нерезультативного
господарської діяльності щодо
бухгалтерського обліку та
використання бюджетних
правильності ведення
достовірності фінансової і
коштів та інших активів в
бухгалтерського обліку та
бюджетної звітності в бюджетних
бюджетних установах, які
достовірності фінансової і
установах, які входять до сфери
входять до сфери управління
бюджетної звітності в
управління Держпродспоживслужби
Держпродспоживслужби та
бюджетних установах, які
та розташовані на території
розташовані на території
входять до сфери управління
Миколаївської області
Миколаївської області.
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
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Миколаївської області,
надання висновків і
рекомендацій спрямованих на
покращення їх діяльності.
Зміна пріоритетів при
проведенні внутрішніх
аудитів (від орієнтації на
виявлення фінансових
порушень до здійснення
оцінки ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій,
бюджетних програм, надання,
здійснення контрольнонаглядових функцій, ступеня
виконання і досягнення цілей
тощо)

Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки
ефективності,
результативності
та якості виконання завдань,
функцій та процесів у сфері
державного нагляду за
дотриманням санітарного
законодавства.

2

Сфера державного нагляду за
дотриманням санітарного
законодавства

Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки
ефективності,
результативності
та якості виконання завдань,
функцій та процесів у сфері
здійснення державного
контролю за дотриманням
законодавства в сфері захисту
прав споживачів
Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки
ефективності,
результативності
та якості виконання завдань,
функцій та процесів при
реєстрації
сільськогосподарської техніки
Проведення внутрішніх
аудитів оцінки ефективності,
результативності та якості

3

Сфера державного контролю за
дотриманням законодавства в сфері
захисту прав споживачів

4

Завдання та функції у сфері
реєстрації сільськогосподарської
техніки

5

Завдання та функції у сфері
ветеринарної медицини та
безпечність харчових продуктів

V V

37

V

37

52
V

52
V
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виконання завдань, функцій та
процесів у галузі ветеринарної
медицини та безпечності
харчових продуктів харчових
продуктів
148
Всього: 148 148
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області
Зміна пріоритетів при
Проведення внутрішніх
1 Сфера державного нагляду за
V
90
проведенні внутрішніх
аудитів щодо оцінки
дотриманням санітарного
аудитів (від орієнтації на
ефективності,
законодавства
виявлення фінансових
результативності та якості
2 Сфера лабораторної діагностики та
V
200
порушень до здійснення
виконання завдань, функцій та
ветеринарно-санітарної експертизи
оцінки ефективності,
процесів
3 Сфера захисту прав споживачів
V
120
результативності та якості
4 Реєстрація
сільськогосподарської
V
153
76
виконання завдань, функцій,
техніки
бюджетних програм, надання,
5 Управління активами бюджетних
V
здійснення контрольноустанов, що відносяться до сфери
наглядових функцій, ступеня
управління Головного управління
виконання і досягнення цілей
Держпродспоживслужби в Одеській
тощо)
області
6 Фітосанітарна безпека і контролю в
V
178
сфері насінництва та розсадництва
7 Ветеринарна медицина та
218
безпечність харчових продуктів
Здійснення контролю за
Проведення внутрішніх
8 Застосування тарифів та надання
V
153
організацією плановоаудитів щодо правильності
платних послуг, правильність
фінансової роботи та за
ведення бухгалтерського
ведення бухгалтерського обліку
використанням фінансових і
обліку та достовірності
матеріальних ресурсів
фінансової і бюджетної
звітності, дотримання вимог
нормативно-правових актів і
внутрішніх організаційнорозпорядчих документів,
процедур, регламентів,
стандартів при застосуванні

191

тарифів та наданні платних
послуг, правильність ведення
бухгалтерського обліку
Всього:

396

396

396

Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Полтавській області
Оцінка ефективності
Проведення внутрішніх
1 Платні послуги
V
150
планування і виконання
аудитів щодо правильності
бюджетних програм, якості
ведення бухгалтерського
2 Фінансово-господарської діяльності
надання адміністративних
обліку та достовірності
ведення бухгалтерського обліку та
послуг та виконання
фінансової і бюджетної
достовірності фінансової і
контрольно-наглядових
звітності, дотримання вимог
бюджетної звітності, дотримання
функцій, завдань, визначених нормативно-правових актів і
актів законодавства, планів,
актами законодавства,
внутрішніх організаційнопроцедур, контрактів, відповідність
правильності ведення та
розпорядчих документів,
документообігу та кадрової
достовірності фінансової та
процедур, регламентів,
політики, виконання завдань у сфері
бюджетної звітності,
стандартів при застосуванні
ветеринарної медицини в галузі
використання і збереження
тарифів при наданні платних
безпечності харчових продуктів
активів у Головному
послуг у галузі ветеринарної
бюджетних установ, що входять до
управлінні
медицини та безпечності
сфери управління Головного
Держпродспоживслужби в
харчових продуктів,
управління Держпродспоживслужби
Полтавській області та
виконання покладених
в Полтавській області
установах, що входять до
функцій у сфері ветеринарної
3 Бюджетна програма КПКВ 2809020
сфери Головного управління, медицини, протиепізоотичних
«Протиепізоотичні заходи та участь
надання висновків і
заходах
у Міжнародному епізоотичному
рекомендацій спрямованих на
бюро»
покращення їх діяльності
4 Адміністративні послуги
90
Зміна пріоритетів при
Проведення внутрішніх
5 Ефективність виконання програми з
V
проведенні внутрішніх
аудитів щодо виконання
протиепізоотичних заходів та участь
аудитів (від орієнтації на
бюджетної програми з
у Міжнародному епізоотичному
виявлення фінансових
протиепізоотичних заходів та
бюро
порушень до здійснення
участь у Міжнародному
оцінки ефективності,
епізоотичному бюро
результативності та якості
виконання завдань, функцій,
бюджетних програм, надання,
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здійснення контрольнонаглядових функцій, ступеня
виконання і досягнення цілей
тощо.
Запровадження проведення
внутрішніх аудитів
ефективності функціонування
системи внутрішнього
контролю.

Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки
функціонування системи
внутрішнього контролю.

6

7

Система управління ризиками у
Головному управлінні
Держпродспоживслужби в
Полтавській області
Система внутрішнього контролю у
Головному управлінні
Держпродспоживслужби в
Полтавській області.

V

20

V

20

Всього: 150
90
90
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Рівненській області
Надання обґрунтованих
Проведення внутрішніх
1 Фінансово-господарська діяльність
V V V 70
65
65
рекомендацій і пропозицій
аудитів фінансовощодо правильності ведення
щодо ефективності здійснення господарської діяльності щодо
бухгалтерського обліку та
державного нагляду
правильності ведення
достовірності фінансової і
(контролю) за дотриманням
бухгалтерського обліку та
бюджетної звітності, дотримання
законодавства у сфері
достовірності фінансової і
актів законодавства, планів
повноважень
бюджетної звітності,
законодавства, планів, процедур ,
Держпродспоживслужби.
дотримання актів
контрактів в бюджетних установах,
Запобігання фактам
законодавства, планів,
які входять до сфери управління
незаконного, неефективного
процедур, контрактів , в
Держпродспоживслужби в
та нерезультативного
бюджетних установах, які
Рівненській області
використання бюджетних
входять до сфери Головного
2 Платні послуги в бюджетних
V
25
коштів та інших активів в
Управління
установах, які входять до сфери
бюджетних установах, які
Держпродспоживслужби в
управління Головного управління
входять до сфери управління
Рівненській області
Держпродспоживслужби в
Держпродспоживслужби в
Рівненській області
Рівненській області.
3 Державні закупівлі (в т.ч. допорогові
V
20
закупівлі) в бюджетних установах,
які входять до сфери управління
Держпродспоживслужби в
Рівненській області
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4

5

Зміна пріоритетів при
проведенні внутрішніх
аудитів (від орієнтації на
виявлення фінансових
порушень до здійснення
оцінки ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій,
бюджетних програм, надання
адміністративних послуг,
здійснення контрольнонаглядових функцій, ступеня
виконання і досягнення цілей
тощо.

Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки якості
надання адміністративних
послуг у сфері ветеринарної
медицини, та платних послуг
у сфері карантину та захисту
рослин, насінництва та
розсадництва Головного
Управління
Держпродспоживслужби в
Рівненській області

6

7

Відповідність чинному
законодавству України колективних
договорів, в бюджетних установах,
які входять до сфери управління
Головного управління
Держпродспоживслужби в
Рівненській області
Біопрепарати: порядок отримання,
зберігання використання в установах
що входять до сфери управління
Головного управління
Держпродспоживслужби в
Рівненській області
Лабораторні випробування
вимірювання, дослідження та
експертиза під час здійснення
державного контролю(нагляду) та
санітарно-епідемілогічного
напрямку Головного управління
Держпродспоживслужби в
Рівненській області

V

Відповідність чинному
законодавству України колективних
договорів, в бюджетних установах,
які входять до сфери управління
Головного управління
Держпродспоживслужби в
Рівненській області

V

25

V

20

V

25

20
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8

9

Платні послуги у сфері карантину та
захисту рослин, насінництва та
розсадництва та .надання
адміністративних послуг у сфері
ветеринарної медицини в установах
що входять в структуру Головного
управління Держпродспоживслужби
в Рівненській області
Система впровадження
внутрішнього контролю в установах
що входять в структуру Головного
управління Держпродспоживслужби
в Рівненській області

V

22

V

20

Всього: 122 125
135
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Сумській області
Оцінка відповідності вимогам Проведення внутрішнього
1 Діяльність Управління
V
50
законодавства під час
аудиту відповідності
фітосанітарної безпеки Головного
здійснення державного
реалізації принципу “єдиного
управління Держпродспоживслужби
контрою та нагляду.
вікна” під час здійснення
в Сумській області під час
Виконання законів та інших
фітосанітарного державного
здійснення державного контролю за
нормативних актів.
контролю
принципом “єдиного вікна”.
Запобігання фактам
Проведення внутрішніх
2 Діяльність структурних підрозділів
V
50
незаконного, неефективного
аудитів відповідності щодо
Головного управління
та нерезультативного
оцінки дотримання
Держпродспоживслужби в Сумській
використання бюджетних
законодавства, порядок
області щодо оцінки дотримання
коштів та інших активів, що
формування єдиної справи.
законодавства, порядок формування
входять до сфери управління
єдиної справи.
Держпродспоживслужби та
Проведення внутрішніх
3 Відповідність колективних
V
60
розташовані на території
аудитів відповідності
договорів, положень про
Сумської області.
колективних договорів,
преміювання в бюджетних
положень про преміювання
установах, які входять до сфери
чинному законодавству в
управління Держпродспоживслужби
бюджетних установах, які
та розташовані на території Сумської
входять до сфери управління
області.
Держпродспоживслужби та
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Зміна пріоритетів при
проведенні внутрішніх
аудитів (від орієнтації
виявлення фінансових
порушень до здійснення
оцінки ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій,
бюджетних програм, надання,
здійснення контрольно –
наглядових функцій, ступеня
виконання і досягнення цілей
тощо)

розташовані на території
Сумської області.
Проведення внутрішніх
аудитів фінансовогосподарської діяльності щодо
правильності ведення
бухгалтерського обліку та
достовірності фінансової та
бюджетної звітності,
дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, контрактів в
бюджетних установах, які
входять до сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
Сумської області.
Проведення аудиту
відповідності щодо оцінки
діяльності при наданні
адміністративних послуг
Управлінням фітосанітарної
безпеки Головного управління
Держпродспоживслужби в
Сумській області .
Проведення внутрішнього
аудиту щодо ефективності
функціонування системи
внутрішнього контролю та
системи управління ризиками
в лікарнях ветеринарної
медицини
Проведення внутрішнього
аудиту щодо ефективності
функціонування системи
внутрішнього контролю та

4

Фінансово-господарська бюджетних
установах, які входять до сфери
управління Держпродспоживслужби
та розташовані на території Сумської
області.

5

Адміністративні послуги у сфері
фітосанітарної безпеки.

V

40

6

Система внутрішнього контролю та
система управління ризиками в
лікарнях ветеринарної медицини, які
входять до сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території Сумської
області.
Система внутрішнього контролю та
система управління ризиками в
лабораторіях
Держпродспоживслужби, що

V

50

V

50

7

V

50
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системи управління ризиками
в лабораторіях
Держпродспоживслужби.
Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки
ефективності,
результативності та якості
контролю за зверненням
громадян.
Проведення внутрішніх
аудитів щодо ефективності та
результативності дотримання
законодавства при проведенні
протиепізоотичних заходів.
Проведення внутрішніх
аудитів щодо ефективності та
результативності дотримання
законодавства при
використанні та збереженні
державного майна
Проведення внутрішніх
аудитів щодо ефективності та
оцінки якості надання
адміністративних послуг у
сфері ветеринарної медицини

розташовані на території Сумської
області.
8

Розгляд звернень громадян у
Головному управлінні
Держпродспоживслужби в Сумській
області

9

Протиепізоотичні заходи, що
проводяться лікарнями ветеринарної
медицини, що знаходяться на
території Сумської області

50

10

Використання та збереження
державного майна в бюджетних
установах, які входять до сфери
управління Держпродспоживслужби
та розташовані на території Сумської
області.
Адміністративні послуги у сфері
ветеринарної медицини бюджетних
установ, які входять до сфери
управління Держпродспоживслужби
та розташовані на території Сумської
області.

50

11

V

50

50

Всього:

160

190

200

Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Тернопільській області
Забезпечення проведення
Проведення внутрішніх
1 Організація і методика ведення
V V V
62
60
30
внутрішніх аудитів у системі
аудитів фінансовобухгалтерського обліку, кадрової
Головного управління
господарської діяльності щодо
роботи та ветеринарної діяльності
Держпродспоживслужби в
правильності ведення
2 Правильність нарахування та
V
31
Тернопільській області,
бухгалтерського обліку та
виплати заробітної плати та
направлених на виявлення
достовірності фінансової і
нарахувань на неї, аналіз видатків на
порушень та невідповідностей бюджетної звітності,
заробітну плату з нарахуваннями
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діючій нормативній базі,
надання рекомендацій по їх
усуненню з метою
забезпечення належного
функціонування Головного
управління
Держпродспоживслужби в
Тернопільській області та
підконтрольних установ,
поступова переорієнтація з
виявлення фінансових
порушень до здійснення
оцінки ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій, в
тому числі виконання завдань
та функцій у галузі
санітарного нагляду,
управління та розвиток
персоналу, системи
внутрішнього контролю тощо

дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, контрактів , в
бюджетних установах, які
входять до сфери управління
Головного управління
Держпродспоживслужби в
Тернопільській області.
Проведення аудиту
ефективності в структурних
підрозділах Головного
управління
Держпродспоживслужби в
Тернопільській області щодо
виконання завдань та функцій
у галузі санітарного нагляду
Проведення аудиту
ефективності в Головному
управлінні
Держпродспоживслужби в
Тернопільській області стану
управління і розвитку
персоналу та стану
внутрішнього контролю

3

Виконання завдань та функцій у
галузі санітарного нагляду

4
5

Управління та розвиток персоналу
Система внутрішнього контролю

V

V

V

40

40
23

Всього:
93
100
93
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Харківській області
Зміна пріоритетів при
Проведення внутрішніх
1 Адміністративні послуги.
V
245
проведенні внутрішніх
аудитів щодо оцінки якості
аудитів (від орієнтації на
виконання завдань та функцій
оцінку діяльності окремих
при наданні адміністративних
структурних підрозділів щодо послуг.
дотримання вимог
Проведення внутрішніх
2 Бюджетна програма
V
252
законодавства до здійснення
аудитів щодо ефективності,
«Протиепізоотичні заходи та участь
оцінки ефективності,
результативності та якості
у Міжнародному епізоотичному
результативності та якості
виконання бюджетної
бюро».

198

виконання завдань, функцій
бюджетних програм, надання
адміністративних послуг,
управління бюджетними
коштами, тощо

програми «Протиепізоотичні
заходи та участь у
Міжнародному епізоотичному
бюро».
Проведення внутрішніх
аудитів ефективності щодо
управління бюджетними
коштами на оплату праці і
нарахування на заробітну
плату.

3

Оплата праці і нарахування на
заробітну плату.

V

250

Всього: 245 252
250
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Херсонській області
Запобігання фактам
Проведення внутрішніх
1 Фінансово-господарська діяльність
V V
40
40
незаконного, неефективного
аудитів фінансовощодо правильності ведення
та нерезультативного
господарської діяльності щодо
бухгалтерського обліку та
використання бюджетних
правильності ведення
достовірності фінансової і
коштів та інших активів в
бухгалтерського обліку та
бюджетної звітності, дотримання
бюджетних установах, які
достовірності фінансової і
актів законодавства, планів,
входять до сфери управління
бюджетної звітності,
процедур, контрактів в бюджетних
Держпродспоживслужби та
дотримання актів
установах, які входять до сфери
розташовані на території
законодавства, планів,
управління Держпродспоживслужби
Хмельницької області.
процедур, контрактів, в
та розташовані на території
бюджетних установах, які
Херсонської області.
входять до сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
Херсонської області.
Проведення внутрішніх
2 Колективні договори в бюджетних
V
20
аудитів щодо відповідності
установах, які входять до сфери
колективних договорів в
управління Держпродспоживслужби
бюджетних установах, які
та розташовані на території
входять до сфери управління
Херсонської області, чинному
Держпродспоживслужби та
законодавству України
розташовані на території
Херсонської області, чинному
законодавству України
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Зміна пріоритетів при
проведенні внутрішніх
аудитів (від орієнтації на
виявлення фінансових
порушень до здійснення
оцінки ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій,
бюджетних програм, надання
адміністративних послуг,
здійснення контрольнонаглядових функцій, ступеня
виконання і досягнення цілей
тощо)

Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки якості
надання адміністративних
послуг у сфері ветеринарної
медицини бюджетних
установах, які входять до
сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
Херсонської області.
Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки
ефективності надання платних
послуг у сфері ветеринарної
медицини в бюджетних
установах, які входять до
сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
Херсонської області
Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки якості
розгляду звернень громадян
структурними підрозділами
Головного управління
Держпродспоживслужби в
Херсонської області

3

Надання адміністративних послуг у
сфері ветеринарної медицини

V

40

4

Платні послуги в бюджетних
установах, які входять до сфери
управління Держпродспоживслужби
та розташовані на території
Херсонської області

V

40

5

Звернення громадян, які надходять
до розгляду структурним
підрозділам Головного управління
Держпродспоживслужби в
Херсонській області

V

20

Всього:
60
60
80
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Хмельницькій області
Запобігання фактам
незаконного, неефективного
та нерезультативного
використання бюджетних
коштів та інших активів в
бюджетних установах, які

Проведення внутрішніх
аудитів фінансовогосподарської діяльності щодо
правильності ведення
бухгалтерського обліку та
достовірності фінансової і

1

Фінансово-господарська діяльність
щодо правильності ведення
бухгалтерського обліку та
достовірності фінансової і
бюджетної звітності, дотримання
актів законодавства, планів,

V

V

V

73

35

35

200

входять до сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
Хмельницької області.

бюджетної звітності,
дотримання актів
законодавства, планів,
процедур, контрактів , в
бюджетних установах, які
входять до сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
Хмельницької області.
Проведення внутрішніх
аудитів щодо відповідності
колективних договорів,
положень про преміювання в
бюджетних установах, які
входять до сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
Хмельницької області,
чинному законодавству
України

процедур, контрактів в бюджетних
установах, які входять до сфери
управління Держпродспоживслужби
та розташовані на території
Хмельницької області.

2

3

4

5

Відповідність колективних
V
договорів, положень про
преміювання в бюджетних
установах, які входять до сфери
управління Держпродспоживслужби
та розташовані на території
Хмельницької області, чинному
законодавству України
Впровадження енергозберігаючих
технологій в бюджетних установах,
які входять до сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
Хмельницької області
Елементи внутрішнього контролю в
бюджетних установах, які входять до
сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
Хмельницької області
Управління основними засобами, в
т.ч. об’єктами державної власності, в
бюджетних установах, які входять до
сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
Хмельницької області

20

V

25

V

20

V

43

201

6

Зміна пріоритетів при
проведенні внутрішніх
аудитів (від орієнтації на
виявлення фінансових
порушень до здійснення
оцінки ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій,
бюджетних програм, надання
адміністративних послуг,
здійснення контрольнонаглядових функцій, ступеня
виконання і досягнення цілей
тощо)

Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки якості
надання адміністративних
послуг у сфері ветеринарної
медицини
Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки якості
надання адміністративних
послуг у сфері карантину та
захисту рослин, насінництва та
розсадництва/
Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки
надійності, ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій та
процесів.

7

Державні закупівлі (в т.ч. допорогові
закупівлі) в бюджетних установах,
які входять до сфери управління
Держпродспоживслужби та
розташовані на території
Хмельницької області
Якість надання адміністративних
послуг у сфері ветеринарної
медицини

V

V

43

40

8

Якість надання адміністративних
послуг у сфері карантину та захисту
рослин, насінництва та розсадництва

V

30

9

Платні послуги в бюджетних
установах, які входять до сфери
управління Держпродспоживслужби
та розташовані на території
Хмельницької області.

V

45

10

Платні послуги у сфері карантину та
захисту рослин, нісінництва та
розсадництва.

Всього: 133 156
166
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Черкаській області
Зміна пріоритетів при
Проведення внутрішніх
1. Системи внутрішнього контролю,
V V
36
15

202

проведенні внутрішніх
аудитів від орієнтації на
фінансово-господарську
діяльність до здійснення
оцінки ефективності та
результативності, якості
виконання завдань та функцій

Запобігання фактам
незаконного, неефективного
та нерезультативного
використання бюджетних
коштів та інших актів

аудитів щодо ефективності
функціонування системи
внутрішнього контролю,
ступеня виконання і
досягнення цілей якості
надання адміністративних
послуг та виконання
державних заходів нагляду
(контролю) та завдань,
визначених актами
законодавства в структурних
підрозділах Головного
управління
Держпродспоживслужби в
Черкаській області
Проведення внутрішніх
аудитів щодо надійності,
ефективності та
результативності кадрового,
інформаційного та
документаційного
забезпечення в структурних
підрозділах Головного
управління
Держпродспоживслужби в
Черкаській області
Фінансово-господарська
діяльність внутрішніх аудитів
щодо дотримання актів
законодавства якості надання
адміністративних послуг
достовірності фінансової і
бюджетної звітності, планів та
процедур бюджетними
установами, що належать до
сфери управління Головного

ступеня виконання завдань і
досягнення цілей підрозділами
Головного управління
Держпродспоживслужби в
Черкаській області
2.
3.

Адміністративні послуги
Контрольно-наглядові функції

4.

Завдання та функції у сфері
інформаційного та документаційного
забезпечення Головного управління
Держпродспоживслужби в
Черкаській області
Завдання та функції у сфері
кадрового забезпечення Головного
управління Держпродспоживслужби
в Черкаській області

5.

6.

7.

Фінансово-господарська діяльність
щодо достовірності фінансової і
бюджетної звітності правильності
ведення бухгалтерського обліку в
бюджетних установах, що належать
до сфери управління Головного
управління Держпродспоживслужби
в Черкаській області
Застосування тарифів бюджетними
установами, що належать до сфери

V
V

V
V

24
30

15
15

V

20

V

20

V

V

V

60

20

20

V

V

V

38

15

17
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управління
Держпродспоживслужби в
Черкаській області.
8.

управління Головного управління
Держпродспоживслужби в
Черкаській області
Адміністративні послуги

V

V V 38
15
18
Всього: 136 140
140
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Чернівецькій області
Забезпечення проведення
Проведення внутрішніх
1. Фінансово-господарська діяльності
V
30
внутрішніх аудитів у системі
аудитів щодо надання оцінки
установ що входять до сфери
Головного управління
діяльності установи по
управління Головного Управління
Держпродспоживслужби в
дотриманню актів
Держпродспоживслужби в
Чернівецькій області,
законодавства, стану
Чернівецькій області.
направлених на виявлення
управління державним майном
порушень та невідповідностей та збереження активів,
діючій нормативній базі,
виявлення і попередження
запобігання фактам
(профілактика) порушень у
незаконного, неефективного
фінансово-господарській
використання бюджетних
діяльності установ, що
коштів та інших активів,
належать до сфери управління
надання рекомендацій по їх
Головного управління
усуненню з метою
Держпродспоживслужби в
забезпечення належного
Чернівецькій області
функціонування установ,що
достовірності фінансової і
належать до сфери
бюджетної звітності:
управління.
Проведення внутрішніх
2. Контрольно-наглядова функція в
V
30
Перевірка фінансової
аудитів щодо оцінки
сфері безпечності харчових,
звітності, обліку, первинних
ефективності,
3. Адміністративна послуга в сфері
V
30
документів щодо фінансоворезультативності та якості
безпечності харчових
господарської діяльності;
виконання завдань,
перевірка системи
контрольно-наглядових
внутрішнього контролю за
функцій, надання
використанням матеріальних, адміністративних послуг.
трудових і фінансових
-Дослідження якості, повноти,
ресурсів, оцінка економічної
своєчасності і
ефективності господарських
результативності надання
операцій; складання і
адміністративних послуг.
перевірка виконання планів
- Дослідження дотримання
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роботи.
Зміна пріоритетів при
проведенні внутрішніх
аудитів (від орієнтації на
виявлення фінансових
порушень до здійснення
оцінки ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій,
бюджетних програм, надання,
здійснення контрольно наглядових функцій, ступеня
виконання і досягнення цілей
тощо)

норм чинного законодавства
при здійсненні контрольнонаглядових функцій.
Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки якості
надання адміністративних
послуг у сфері ветеринарної
медицини та платних послуг у
сфері карантину та захисту
рослин, насінництва та
розсадництва Головного
управління
Держпродспоживслужби в
Чернівецькій області

4.

5.

6.

Оцінка діяльності структурних
підрозділів Головного управління
Держпродспоживслужби в
Чернівецькій області щодо
ефективності та удосконалення
системи внутрішнього контролю.
Діяльность Головного управління
Держпродспоживслужби в
Чернівецькій області щодо
виконання контрольно-наглядових
функцій.
Контрольно-наглядова функція у
сфері діяльності безпечності
харчових продуктів та
санепінагляду.

V

20

V

V

20

V

12

Всього: 102
91
92
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Чернігівській області
Оцінка ефективності
Проведення внутрішніх
Застосування тарифів та надання
V V
56
39
планування і виконання
аудитів щодо правильності
платних послуг, правильність
бюджетних програм,
ведення бухгалтерського
ведення бухгалтерського обліку в
правильності ведення та
обліку та достовірності
1. бюджетних установах, що входять
достовірності фінансової та
фінансової і бюджетної
до сфери Головного управління
бюджетної звітності,
звітності, дотримання вимог
Держпродспоживслужби в
використання і збереження
нормативно-правових актів і
Чернігівській області.
активів в
внутрішніх організаційноДотримання нормативно-правових
V V
39
56
Головному управлінні
розпорядчих документів,
актів і внутрішніх організаційноДержпродспоживслужби в
процедур, регламентів,
розпорядчих документів, процедур,
Чернігівській області та
стандартів
регламентів, стандартів при наданні
2.
бюджетний установах, що
адміністративних послуг, ведення
входять до сфери Головного
бухгалтерського обліку у сфері
управління, надання висновків
ветеринарної медицини та
і рекомендацій спрямованих
безпечності харчових продуктів у
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на покращення їх діяльності..
Проведення внутрішніх
аудитів оцінки діяльності
структурних підрозділів
Головного управління
Держпродспоживслужби в
Чернігівській області та
підпорядкованих йому установ
щодо дотримання актів
законодавства, планів,
процедур з питань реалізації
державної політики у галузі
ветеринарної медицини,
сферах безпечності та окремих
показників якості харчових
продуктів, санітарного
законодавства.

3.

4.

Зміна пріоритетів при
проведенні внутрішніх
аудитів (від орієнтації на
виявлення фінансових
порушень до здійснення
оцінки ефективності,

Проведення внутрішніх
аудитів щодо оцінки
ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій та
процесів у сфері здійснення

5.

Головному управлінні
Держпродспоживслужби в
Чернігівській області.
Дотримання вимог нормативноправових актів і внутрішніх
організаційно-розпорядчих
документів, процедур, регламентів,
стандартів при наданні
адміністративних послуг у галузі
ветеринарної медицини та
безпечності харчових продуктів в
структурних підрозділах Головного
управління Держпродспоживслужби
в Чернігівській області.

Дотримання вимог нормативноправових актів і внутрішніх
організаційно-розпорядчих
документів, процедур, регламентів,
стандартів при наданні
адміністративних послуг у галузі
ветеринарної медицини та
безпечності харчових продуктів в
бюджетних установах що входять до
сфери Головного управління
Держпродспоживслужби
Сфера нагляду (контролю) за
дотриманням законодавства про
захист прав споживачів; здійснення
державного ринкового нагляду;
здійснення метрологічного нагляду;
здійснення державного нагляду за

V

50

50

V

V

156
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результативності та якості
виконання завдань, функцій,
бюджетних програм, надання,
здійснення контрольнонаглядових функцій, ступеня
виконання і досягнення цілей
тощо).
Запровадження проведення
внутрішніх аудитів
ефективності функціонування
системи внутрішнього
контролю.

державного контролю за
дотриманням законодавства в
сфері захисту прав
споживачів.

дотриманням законодавства про
рекламу в Головному управлінні
Держпродспоживслужби в
Чернігівській області

Проведення внутрішнього
аудиту ефективності функціон
ування системи внутрішнього
контролю у Головному
управлінні Держпродспоживсл
ужби в Чернігівській області.

Якість виконання контрольнонаглядових функцій. Система
внутрішнього контролю. Система
управління ризиками.

6.

V

Всього: 195 195
Донецька регіональна служба державного ветеринарно – санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті
Оцінка законності та
Проведення внутрішніх
1. Платні послуги.
V
90
достовірності фінансової та
аудитів оцінки
управлінської звітності,
результативності та якості
функцій, бюджетних програм, надання платних послуг.
правильності ведення
Проведення внутрішніх
2. Адміністративні послуги.
V
90
бухгалтерського обліку,
аудитів оцінки
дотримання процедур з
результативності та якості
надання ветеринарних послуг
надання адміністративних
та адміністративних послуг
послуг.
Донецької регіональної
Проведення внутрішніх
3. Оцінка фінансово – господарської
V
служби державного
аудитів
оцінки
фінансово
–
діяльності
Донецької
регіональної
ветеринарно – санітарного
господарської діяльності
служби держпаного ветеринарно –
контролю та нагляду на
Донецької
регіональної
санітарного контролю та нагляду на
державному кордоні та
державному кордоні та транспорті
транспорті, надання висновків служби державного
ветеринарно
–
санітарного
і рекомендацій спрямованих
контролю та нагляду на
на покращення їх діяльності.
Покращення якості виконання державному кордоні та
транспорті
функцій з здійснення
внутрішнього аудиту.
Всього: 90
90

39

195

90

90
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Придніпровська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті
Оцінка діяльності
Здійснення внутрішнього
1 Процеси організації і здійснення
V
45
структурних підрозділів
аудиту оцінки діяльності
правової роботи та розрахунків
Придніпровської регіональної юридично-кадрового сектору
надбавок за вислугу років
служби державного
щодо дотримання вимог актів
ветеринарно-санітарного
законодавства, процедур, при
контролю та нагляду на
організації правової роботи,
державному кордоні та
спрямованої на правильне
транспорті щодо додержання
застосування, неухильне
вимог, норм законодавства
дотримання вимог
України при здійснення
законодавства, інших
діяльності, відповідно до
нормативних актів при
покладених завдань та
виконанні функціональних
надання висновків і
обов'язків, в тому числі
рекомендацій спрямованих на представлення інтересів в
підвищення ефективності та
судах; щодо дотриманням
результативності діяльності
Порядку встановлення
Придніпровської регіональної надбавок за вислугу років
служби державного
спеціалістам ветеринарної
ветеринарно-санітарного
медицини
контролю та нагляду на
державному кордоні та
транспорті
Оцінка діяльності
Здійснення внутрішнього
2. Організація, процедури та процеси
V
45
структурних підрозділів
аудиту оцінки діяльності
закупівель
Придніпровської регіональної тендерного комітету щодо
служби державного
дотримання вимог актів
ветеринарно-санітарного
законодавства та іншими
контролю та нагляду на
нормативно-правовим актам,
державному кордоні та
процедур закупівель
транспорті щодо додержання
вимог, норм законодавства
України при здійснення
діяльності, відповідно до
покладених завдань та
надання висновків і
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рекомендацій спрямованих на
підвищення ефективності та
результативності діяльності
Придніпровської регіональної
служби державного
ветеринарно-санітарного
контролю та нагляду на
державному кордоні та
транспорті
Оцінка діяльності
структурних підрозділів
Придніпровської регіональної
служби державного
ветеринарно-санітарного
контролю та нагляду на
державному кордоні та
транспорті щодо додержання
вимог, норм законодавства
України при здійснення
діяльності, відповідно до
покладених завдань та
надання висновків і
рекомендацій спрямованих на
підвищення ефективності та
результативності діяльності
Придніпровської регіональної
служби державного
ветеринарно-санітарного
контролю та нагляду на
державному кордоні та
транспорті
Зміна пріоритетів при
здійсненні внутрішніх аудитів
(від орієнтації на виявлення
нефінансових та фінансових
порушень) до здійснення

Здійснення внутрішніх аудитів
оцінки діяльності щодо
процесів, процедур
здійснення контрольнонаглядових заходів.

3.

Контрольно-наглядові функції,
діяльність лікарів ветеринарної
медицини

V

V

60

60

Здійснення внутрішніх аудитів
оцінки ефективності,
результативності виконання
завдань, функцій та процесів
при здійсненні контрольно-

4.

Контрольно-наглядові функції,
діяльність лікарів ветеринарної
медицини

V

V

30

30
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оцінки ефективності
контрольно-наглядових
функцій
Оцінка діяльності
структурних підрозділів
Придніпровської регіональної
служби державного
ветеринарно-санітарного
контролю та нагляду на
державному кордоні та
транспорті щодо додержання
вимог, норм законодавства
України при здійснення
діяльності, відповідно до
покладених завдань,
законності та достовірності
фінансової звітності,
правильності ведення
бухгалтерського обліку,
дотримання актів
законодавства та надання
висновків і рекомендацій
спрямованих на підвищення
ефективності та
результативності діяльності
Придніпровської регіональної
служби державного
ветеринарно-санітарного
контролю та нагляду на
державному кордоні та
транспорті
Зміна пріоритетів при
здійсненні внутрішніх аудитів
(від орієнтації на виявлення
нефінансових та фінансових
порушень) до здійснення

наглядових заходів та системи
внутрішнього контролю
Здійснення внутрішніх аудитів
щодо дотримання вимог, норм
законодавства України, з
питань фінансовогосподарської діяльності, з
окремих питань (на окремих
етапах), збереження активів

5.

Окремі функції, процеси, операції
фінансово-господарської діяльності
Придніпровської регіональної
служби державного ветеринарносанітарного контролю та нагляду на
державному кордоні та транспорті

Здійснення внутрішнього
аудиту оцінки ефективності
використання коштів
державного бюджету

6

Окремі функції, процеси, операції
фінансово-господарської діяльності
Придніпровської регіональної
служби державного ветеринарносанітарного контролю та нагляду на

V

30

V

30
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оцінки ефективності
використання бюджетних
коштів

державному кордоні та транспорті

Всього: 90
120
Одеська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті
Оцінка законності та
Проведення внутрішніх
1. Платні послуги
V
170
достовірності фінансової та
аудитів оцінки діяльності
управлінської звітності,
підрозділів щодо якості
функцій, бюджетних програм, надання платних послуг.
правильності ведення
Проведення внутрішніх
2. Адміністративні послуги
V
169
бухгалтерського обліку,
аудитів оцінки діяльності
дотримання процедур з
підрозділів щодо якості
надання ветеринарних послуг надання адміністративних
та адміністративних послуг
послуг.
Одеської регіональної служби Проведення внутрішніх
3. Фінансово-господарська діяльность
V
державного ветеринарноаудитів оцінки фінансовопідрозділів та Одеської регіональної
санітарного контролю та
господарської діяльності
служби державного ветеринарнонагляду на державному
підрозділів та Одеської
санітарного контролю та нагляду на
кордоні та транспорті,
регіональної служби
державному кордоні та транспорті
надання висновків і
державного ветеринарнорекомендацій спрямованих на санітарного контролю та
покращення їх діяльності.
нагляду на державному
Покращення якості виконання кордоні та транспорті
функцій з здійснення
внутрішнього аудиту.
Всього: 170 169

120

168

168
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VІ. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
Інша діяльність з внутрішнього аудиту, яка здійснюватиметься у 2019 – 2021 роках:

Стратегічна ціль
внутрішнього аудиту

Завдання внутрішнього
аудиту

№
з/п

Вид іншої діяльності з
внутрішнього аудиту

Рік
виконанн
я
2 2 2
0 0 0
1 2 2
9 0 1
рі рі рі
к к к
5 6 7

Обсяг робочого часу,
людино-дні
20
19
рі
к

20
20
рі
к

2021
рік

1
2
3
4
8
9
10
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів
Постійний професійний
Професійний розвиток
Вивчення вітчизняного та
V V V 10
1
розвиток (навчання та
працівників Відділу
міжнародного досвіду з проведення
підвищення кваліфікації)
внутрішнього аудиту
внутрішнього аудиту відповідності,
посадових осіб з питань
фінансового та аудиту ефективності
внутрішнього аудиту шляхом
(самоосвіта) .
самоосвіти та участі у
Участь працівників Відділу
2
навчальних заходах з питань
внутрішнього аудиту у навчальних
внутрішнього аудиту,
заходах з питань внутрішнього
внутрішнього контролю та
контролю
управління ризиками
Вивчення та опрацювання змін в
3
законодавстві України
10
Всього:
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів у Вінницькій області
Створення підґрунтя для
Здійснення методологічної
1. Визначено методологічні підходи
V
10
проведення внутрішніх аудитів роботи
щодо проведення внутрішнього
щодо оцінки якості надання
аудиту щодо оцінки якості надання
адміністративних послуг у
адміністративних послуг у сфері
сфері карантину та захисту
карантину та захисту рослин,
рослин, насінництва та
насінництва та розсадництва (у
розсадництва (у структурних
структурних підрозділах Головного
підрозділах Головного
управління
управління
Держпродспоживслужби у
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Держпродспоживслужби у
Вінницькій області)
Створення підґрунтя для
проведення внутрішніх аудитів
щодо ефективності
функціонування системи
внутрішнього контролю та
системи управління ризиками

Вінницькій області)
Здійснення методологічної
роботи

2.

Визначено методологічні підходи
щодо проведення внутрішнього
аудиту щодо ефективності
функціонування системи
внутрішнього контролю та системи
управління ризиками

V

10

Всього: 20
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів у Волинській області
Створення підґрунтя для
Здійснення методологічної
1. Вивчення вітчизняного та
V V V
5
5
5
проведення внутрішніх аудитів роботи
міжнародного досвіду з проведення
щодо оцінки надійності та
внутрішнього аудиту щодо оцінки
ефективності, результативності
надійності, ефективності та
та якості функціонування
результативності організаційноорганізаційно-адміністративної
адміністративної системи
системи Головного управління
державних органів. (самостійне
навчання на робочому місті)
Професійний розвиток
2. Участь головного спеціаліста
V V V
5
5
5
головного спеціаліста сектору
сектору внутрішнього аудиту у
внутрішнього аудиту
тренінгах з питань проведення
внутрішнього аудиту щодо оцінки
надійності, ефективності та
результативності інформаційних
систем і технологій.
Удосконалення та підвищення
Надання допомоги суб`єктам
3. Проведення роз`яснювальної та
V V V
5
5
5
ефективності системи
внутрішнього контролю з
консультативної роботи з
внутрішнього контролю в
питань організації
суб`єктами внутрішнього контролю
Головному управлінні
внутрішнього контролю в
з питань методологічної
Держпродспоживслужби у
Головному управлінні
Волинській області
Держпродспоживслужби у
Волинській області
Всього:

15

15

15
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Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів в Дніпропетровській області
Створення підґрунтя для
Професійний розвиток.
1 Вивчення вітчизняного та
V V V
8
6
7
проведення внутрішніх аудитів.
міжнародного досвіду з проведення
внутрішнього аудиту відповідності,
фінансового аудиту та аудиту
ефективності (самоосвіта).
Планування діяльності з
2 Вивчення та опрацювання змін в
V V V
50
7
8
внутрішнього аудиту
законодавстві України.
РАЗОМ
58
13
15
Планування діяльності з
1 Оцінка ризиків при здійсненні
V V V
4
4
4
внутрішнього аудиту
фінансово-господарської діяльності.
2 Оновлення бази даних об’єктів
V V V
3
3
3
внутрішнього аудиту для складання
стратегічних та операційних планів.
3 Складання Стратегічного плану
V V V
3
0
0
діяльності з внутрішнього аудиту,
внесення до нього змін.
4 Складання Операційного плану
V V V
3
4
4
діяльності з внутрішнього аудиту,
внесення до нього змін.
5 Завдання, ключові показники
V V V
2
3
3
результативності, ефективності та
якості службової діяльності
державного службовця.
РАЗОМ
15
14
14
Підготовка та складання звіту.
1 Складання звітності 1-ДВА.
V V V
2
3
3
2 Інформація з питань організації
V V V
2
3
3
системи внутрішнього контролю.
3 Висновок щодо результатів
V V V
3
3
3
оцінювання службової діяльності
державного службовця.
4 Підготовка матеріалів для виступу
V V V
12
12
12
на колегіях Головного управління
Держпродспоживслужби.
5 РАЗОМ
19
21
21
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Всього:
92
58
50
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів в Донецькій області
Створення підґрунтя для
Здійснення методологічної
1 Вивчення вітчизняного та
V V
4
3
проведення внутрішніх аудитів роботи, професійний розвиток
міжнародного досвіду з проведення
щодо оцінки надійності,
працівника із внутрішнього
внутрішніх аудитів з метою
ефективності та
аудиту.
попередження фактів незаконного,
результативності і якості
неефективного та
функціювання державного
нерезультативного використання
органу
державних ресурсів. (самосвітне
навчання на робочому місті)
2 Складання щорічного операційного V V V
10
10
10
плану діяльності внутрішнього
аудиту Головного управління,
щорічна актуалізація стратегічного
плану, складання звітності
3 Ведення Бази даних об’єктів
V V V
5
3
3
внутрішнього аудиту та оновлення
інформації в Базі даних.
4 Проведення щорічної оцінки
V V V
2
2
2
ризиків
5 Надання керівникам структурних
V V V
5
3
4
підрозділів, керівникам підвідомчих
установ методичної та
методологічної допомоги з
організації, а в майбутньому
удосконалення системи
внутрішнього контролю
Всього:

22

22

22

Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів в Житомирській області
Створення підґрунтя для
Здійснення методологічної
1 Вивчення вітчизняного та
V
проведення внутрішніх аудитів роботи. Проведення семінару
міжнародного досвіду з проведення
оцінки діяльності Головного
по впровадженню системи
внутрішнього аудиту щодо оцінки
20
управління
внутрішнього контролю.
надійності, ефективності виконання
Держпродспоживслужби в
Стратегічне та оперативне
комплексних цільових програм

215

Житомирській області щодо
ефективності, результативності
та якості виконання завдань,
функцій, бюджетних програм,
здійснення контрольнонаглядових функцій,
впровадження та
удосконалення системи
внутрішнього контролю.

планування. Формування та
ведення бази даних.
Компетентність та
професійний розвиток
працівників сектору
внутрішнього аудиту

2

3

(самоосвітнє навчання на робочому
місті)
Участь працівників у тренінгах з
питань проведення внутрішнього
аудиту щодо оцінки надійності,
ефективності та результативності,
організованих Мінфіном
Участь працівника із внутрішнього
аудиту у навчальних заходах з
питань функціювання ефективності
виконання комплексних цільових
програм

V
20

V
20

Всього: 20
20
20
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів в Закарпатській області
Покращення якості виконання
Професійний розвиток
1 Вивчення вітчизняного та
V V V
20
20
20
функцій проведення
працівників підрозділу
міжнародного досвіду з проведення
внутрішнього аудиту
внутрішнього аудиту
внутрішнього аудиту відповідності,
фінансового та аудиту ефективності
(самоосвіта) .
2 Участь працівників підрозділу
V V V
10
10
10
внутрішнього аудиту у навчальних
заходах з питань внутрішнього
контролю
3 Вивчення та опрацювання змін в
V V V
15
18
20
законодавстві України
45
48
50
Разом
Планування діяльності з
внутрішнього аудиту

1

2

3

Складання Стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту,
внесення до нього змін
Складання Операційного плану
діяльності з внутрішнього аудиту,
внесення до нього змін
Завдання, ключові показники
результативності, ефективності та
якості службової діяльності

V

10

V

V

V

8

10

10

V

V

V

2

2

2
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Звітування про діяльність з
внутрішнього аудиту

1
2

державного службовця
Разом
Складання звітності про діяльність з V
внутрішнього аудиту
Підготовка та надання інформацій
V
про діяльність з внутрішнього
аудиту
Разом

V

V

20
2

V

V

10

12
2

12
2

10

10

12
12
12
Всього: 77
72
74
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів в Запорізькій області
Удосконалення та підвищення
Надання допомоги суб’єктам
1 Проведення роз’яснювальної та
V V V
5
5
5
ефективності системи
внутрішнього контролю з
консультаційної роботи з
внутрішнього контролю (у
питань організації
суб’єктами внутрішнього контролю,
тому числі управління) в
внутрішнього контролю в
надання методологічної допомоги
бюджетних установах, що
Головному управлінні
суб’єктам внутрішнього контролю з
належать до сфери управління Держпродспоживслужби в
питань організації внутрішнього
Держпродспоживслужби,
Запорізькій області та в
контролю
підпорядковані Головному
бюджетних установах, що
управлінню
належать до сфери
Держпродспоживслужби в
управління
Запорізькій області та
Держпродспоживслужби,
розташовані на території
підпорядковані Головному
Запорізькій області, для
управлінню
забезпечення виконання ними
Держпродспоживслужби в
своїх функцій та завдань у
Запорізькій області та
найбільш ефективний,
розташовані на території
результативний та економний
Запорізькій області
спосіб
Проведення щорічної оцінки
2 Збір, систематизація та аналіз
V V V
12
12
12
Удосконалення та підвищення ризиків та підготовка Плану з
інформації з ідентифікації та оцінки
ефективності системи
реалізації заходів контролю та
ризиків, наданої суб’єктами
внутрішнього контролю в
моніторингу впровадження їх
внутрішнього контролю,
Головному управлінні
результатів
пропозицій суб’єктів внутрішнього
Держпродспоживслужби в
контролю до Плану з реалізації
Запорізькій області
заходів контролю та моніторингу
впровадження їх результатів та
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Покращення якості виконання
функцій зі здійснення
внутрішнього аудиту

Планування діяльності з
внутрішнього аудиту

3

4

5
6

7

Звітування про діяльність з
внутрішнього аудиту

8

Професійний розвиток
головного спеціаліста з питань

9

підготовка Плану з реалізації
заходів контролю та моніторингу
впровадження їх результатів
Складання та актуалізація
стратегічного плану діяльності з
внутрішнього аудиту на три роки
Складання та актуалізація
операційного плану діяльності з
внутрішнього аудиту на рік
Ведення (в т.ч. оновлення) бази
даних об’єктів внутрішнього аудиту
Складання завдань та ключових
показників результативності,
ефективності та якості службової
діяльності державного службовця,
звіту про їх виконання та висновку
щодо результатів оцінювання
службової діяльності державного
службовця, подання щорічної
електронної декларації особи,
уповноваженої на виконання
функцій держави
Участь у щотижневих нарадах
Головного управління
Держпродспоживслужби в
Запорізькій області
Звітування про результати
діяльності головного спеціаліста з
питань внутрішнього аудиту (щодо
проведених внутрішніх аудитів)
начальнику Головного управління,
до засідання колегій, до Відділу
внутрішнього аудиту
Держпродспоживслужби
Навчання та підвищення
кваліфікації головного спеціаліста з

V

V

V

5

3

3

V

V

V

5

5

V

V

V

3

3

3

V

V

V

3

3

3

V

V

V

4

4

4

V

V

V

5

5

V

V

V

10

10

5

5

10
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внутрішнього аудиту
Запобігання фактам
незаконного, неефективного та
нерезультативного
використання бюджетних
коштів; виникненню помилок
чи інших недоліків у діяльності
бюджетних установ, що
належать до сфери управління
Держпродспоживслужби,
підпорядковані Головному
управлінню
Держпродспоживслужби в
Запорізькій області та
розташовані на території
Запорізькій області

Проведення внутрішніх
фінансових аудитів, аудитів
відповідності та аудитів
ефективності в бюджетних
установах, що належать до
сфери управління
Держпродспоживслужби,
підпорядковані Головному
управлінню
Держпродспоживслужби в
Запорізькій області та
розташовані на території
Запорізькій області

10

питань внутрішнього аудиту
(самоосвіта на робочому місці,
тренінги)
Реалізація матеріалів аудитів
(направлення листів за
результатами аудиту, формування
аудиторських справ) та моніторинг
врахування (впровадження)
рекомендацій аудиторських груп

V

V

V

15

15

15

Всього:
67
54
67
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів в Івано-Франківській
області
Створення підґрунтя для
Здійснення методологічної
1 Вивчення вітчизняного та
V V V
20
25
30
проведення внутрішніх аудитів роботи
міжнародного досвіду з проведення
щодо оцінки ефективності
внутрішнього аудиту щодо оцінки
функціонування системи
ефективності функціонування
внутрішнього контролю
системи внутрішнього контролю
(самостійне навчання (самоосвіта)
на робочому місці)
Професійний розвиток
2 Участь працівників підрозділу
V V V 10
5
5
працівників підрозділу
внутрішнього аудиту у навчальних
внутрішнього аудиту
заходах з питань оцінки
внутрішнього контролю,
організованих вищестоящим
органом управління, участь у
тренінгах з питань проведення
внутрішнього аудиту
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Всього: 30
30
35
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів в Київській області
Покращення якості виконання
Професійний розвиток
1 Моніторинг змін у нормативних
V V V
15
15
15
функцій з здійснення
документах, а саме: бухгалтерський
внутрішнього аудиту,
облік та податковий облік.
постійний професійний
Вивчення вітчизняного та
розвиток (навчання та
міжнародного досвіду з проведення
підвищення кваліфікації)
внутрішнього аудиту відповідності,
посадових осіб з питань
фінансового та аудиту ефективності
внутрішнього аудиту шляхом
(самоосвіта)
самоосвіти та участі у
Планування діяльності з
2 Вивчення та опрацювання змін в V V V
10
10
15
навчальних заходів з питань
внутрішнього аудиту
законодавстві України
внутрішнього аудиту,
Разом:
25
25
30
внутрішнього контролю та
Планування діяльності з
1 Формування та оцінка ризиків
V V V
20
20
20
управління ризиками.
внутрішнього аудиту
діяльності ГУ
Держпродспоживслужби в
Київській області
2 Формування та ведення бази даних V V V
10
10
10
установ для складання стратегічних
та операційних планів
3 Складання Стратегічного плану
V
12
0
0
діяльності з внутрішнього аудиту
4 Складання Операційного плану
V V V
12
15
10
діяльності з внутрішнього аудиту
5 Разом:
54
45
40
Всього: 79
70
70
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів в м.Києві
Покращення якості виконання
Професійний розвиток
1 Вивчення та опрацювання змін в
V V V 10
10
10
функцій проведення
законодавстві України
внутрішнього аудиту
Планування діяльності з
2 Вивчення вітчизняного та
V V V 15
15
15
внутрішнього аудиту
міжнародного досвіду з проведення
внутрішнього аудиту відповідності,
фінансового та аудиту ефективності
( самоосвіта)
Разом:
25
25
25
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Планування діяльності з
внутрішнього аудиту

1

2

3

4

Підготовка та складання звіту

1
2
3
4

5

6
Проведення позапланових
аудитів

Ризик-орієнтовні підходи щодо
діяльності Головного управління
Держпродспоживслужби в м.Києві
Формування бази даних Головного
управління
Держпродспоживслужби в м.Києві
для складання стратегічних та
операційних планів
Складання Стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту,
внесення до нього змін
Складання Операційного плану
діяльності з внутрішнього аудиту,
внесення до нього змін
Разом:
Складання звітності 1-ДВА
Звіт про результати діяльності з
внутрішнього аудиту
Інформація з питань організації
системи внутрішнього контролю
Звіт про результати проведеної
внутрішньої оцінки якості
внутрішнього аудиту
Висновок щодо результатів
оцінювання службової діяльності
державного службовця
Підготовка матеріалів та виступ на
нарадах, колегіях
Разом:

V

V

V

10

10

10

V

V

V

10

10

10

V

V

V

5

5

5

V V

V

5

5

5

V
V

V V
V V

30
2
2

30
2
2

30
2
2

V

V

V

2

2

2

V

V

V

2

2

2

V

V

V

2

2

2

V

V

V

5

5

5

V

V

V

15
30

15
30

15
30

Всього: 100 100
100
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів в Кіровоградській області
Створення підґрунтя для
Здійснення методологічної
1 Вивчення вітчизняного та
V V V
10
7
10
проведення внутрішніх аудитів роботи
міжнародного досвіду з проведення
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оцінки діяльності Головного
управління
Держпродспоживслужби в
Кіровоградській області щодо
ефективності виконання
комплексних цільових програм:
КПКВК 2809020
"Протиепізоотичні заходи та
участь у Міжнародному
епізоотичному бюро"; КПКВК Професійний розвиток
2809040 "Проведення
працівників сектору
лабораторних випробувань,
внутрішнього аудиту
вимірювань, досліджень та
експертизи під час здійснення
державного контролю
(нагляду)".

2

3

внутрішнього аудиту щодо оцінки
надійності, ефективності виконання
комплексних цільових програм
(самосвітне навчання на робочому
місті)
Участь працівника у тренінгах з
V
питань проведення внутрішнього
аудиту щодо оцінки ефективності та
відповідності.
Участь працівника із внутрішнього V
аудиту у навчальних заходах з
питань функціювання ефективності
виконання комплексних цільових
програм

V

V

10

15

10

V

V

5

3

5

Всього:

25

25

25

Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів в Луганській області
Створення підґрунтя для
Здійснення методологічної
1 Визначено методологічні підходи
V
10
проведення внутрішніх аудитів роботи
щодо проведення внутрішнього
щодо оцінки ефективності
аудиту щодо оцінки ефективності
надання платних послуг, якості
надання платних послуг
виконання завдань, функцій та
2 Методологічні підходи
V
10
процесів у сфері ветеринарної
використовуються при проведенні
медицини
внутрішніх аудитів щодо оцінки
ефективності надання платних
послуг
3 Надання керівникам структурних
V
10
підрозділів, керівникам
підпорядкованих установ
методичної та методологічної
допомоги з організації системи
внутрішнього контролю, а в
майбутньому удосконалення
системи внутрішнього контролю
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4

Методологічні підходи
використовуються при проведенні
внутрішнього аудиту щодо оцінки
надійності, ефективності,
результативності та якості
виконання завдань, функцій та
процесів

V

10

Всього: 20
20
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів в Миколаївській області
Створення підґрунтя для
Професійний розвиток
1. Вивчення вітчизняного та
V V V
3
3
3
проведення внутрішніх
працівників підрозділу
міжнародного досвіду з проведення
аудитів щодо правильності
внутрішнього аудиту
внутрішнього аудиту відповідності,
ведення бухгалтерського обліку
фінансового та аудиту ефективності
та достовірності фінансової і
( самоосвіта на робочому місці)
бюджетної звітності,
2. Вивчення та опрацювання змін в
V V V
3
3
3
дотримання вимог нормативнозаконодавстві України
правових актів і внутрішніх
Здійснення ризик3. Оцінка ризиків від провадження
V V V
2
2
2
організаційно-розпорядчих
орієнтованого планування
фінансово-господарської діяльності
документів, процедур,
діяльності, ведення Бази даних
установ, що входять до сфери
регламентів, стандартів, а
об’єктів внутрішнього аудиту
управління Головного управління
також ефективності,
та оновлення інформації в ній,
Держпродспоживслужби в
надійності, результативності та проведення оцінки ризиків,
Миколаївській області
якості виконання завдань,
формування та ведення
4. Формування та ведення бази даних V V V
1
1
1
функцій та процесів
реєстрів ризиків
установ для складання стратегічних
та операційних планів
5. Складання Стратегічного плану
V V V
3
3
3
діяльності з внутрішнього аудиту,
внесення до нього змін, складання
Операційного плану діяльності з
внутрішнього аудиту, внесення до
нього змін
6. Програма забезпечення та
V V V
2
2
2
підвищення якості внутрішнього
аудиту
7. Завдання, ключові показники
V V V
1
1
1
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Звітування про діяльність з
внутрішнього аудиту

8.
9.
10.
11.

результативності, ефективності та
якості службової діяльності
державного службовця
Складання звітності 1-ДВА
Звіт про результати діяльності з
внутрішнього аудиту
Інформація з питань організації
системи внутрішнього контролю
Висновок щодо результатів
оцінювання службової діяльності
державного службовця

V
V

V
V

V
V

2
1

2
1

2
1

V

V

V

3

3

3

V

V

V

1

1

1

Всього: 22
22
22
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів в Одеській області
Створення підґрунтя для
Здійснення ризик1 Складання стратегічного плану
V
21
проведення проведення
орієнтованого планування
діяльності внутрішнього аудиту
внутрішніх аудитів щодо
діяльності, ведення Бази даних
Головного управління.
правильності ведення
об’єктів внутрішнього аудиту
2 Щорічна актуалізація стратегічного
V V
21
21
бухгалтерського обліку та
та оновлення інформації в ній,
плану діяльності внутрішнього
достовірності фінансової і
проведення оцінки ризиків,
аудиту Головного управління.
бюджетної звітності,
формування та ведення
3 Складання щорічного операційного V V V
21
21
21
дотримання вимог нормативно- реєстрів ризиків
плану діяльності внутрішнього
правових актів і внутрішніх
аудиту Головного управління
організаційно-розпорядчих
4 Формування та ведення реєстрів
V V V
30
30
30
документів, процедур,
ризиків, проведення оцінки ризиків
регламентів, стандартів, а
5 Ведення бази даних об’єктів
V V V
48
48
48
також ефективності,
внутрішнього аудиту
надійності, результативності та
якості виконання завдань,
функцій та процесів
Професійний розвиток
6 За результатами навчань професійні V V V
12
12
12
працівників підрозділу
знання щодо проведення
внутрішнього аудиту
внутрішніх аудитів отримали не
менше двох працівників підрозділу
внутрішнього аудиту та
отримання знань в сфері побудови
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та покращення системи
внутрішнього контролю
Всього: 132 132
132
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів в Полтавській області
Покращення якості виконання
Професійний розвиток
1 Вивчення вітчизняного та
V V V
2
2
2
функцій проведення
міжнародного досвіду з проведення
внутрішнього аудиту
внутрішнього аудиту відповідності,
фінансового та аудиту ефективності
(самоосвіта) .
2 Участь у навчальних заходах з
V V V
5
5
5
питань внутрішнього контролю
3 Вивчення та опрацювання змін в
V V V
3
3
3
законодавстві України
9
9
9
Разом
Планування діяльності з
внутрішнього аудиту

4

5

6

Складання Стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту,
внесення до нього змін
Складання Операційного плану
діяльності з внутрішнього аудиту,
внесення до нього змін
Завдання, ключові показники
результативності, ефективності та
якості службової діяльності
державного службовця

V

3

3

V

V

V

2

2

2

V

V

V

3

3

3

8

8

8

Разом
Звітування про діяльність з
внутрішнього аудиту

3

7

Складання звітності про діяльність з V
внутрішнього аудиту

V

V

2

2

2

8

Підготовка та надання інформацій
про діяльність з внутрішнього
аудиту

V

V

2

2

2

V
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Разом

Всього:

4

4

4

22

22

22

Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів в Рівненській області
Здійснення методологічної
Здійснення методологічної
1 Надання керівникам структурних
допомоги щодо впровадження
роботи
підрозділів, керівникам підвідомчих
системи внутрішнього
установ методичної та
контролю
методологічної допомоги з
організації системи внутрішнього
контролю, а в майбутньому
удосконалення системи
внутрішнього контролю
Постійний професійний
Професійний розвиток
2 Розроблено план навчання та
розвиток (навчання та
головного спеціаліста з
підвищеннякваліфікації головного
підвищення кваліфікації)
внутрішнього аудиту
спеціаліста на 2019-2021 роки в
головного спеціаліста з
частиніпроведення внутрішніх
внутрішнього аудиту шляхом
аудитів щодо оцінки ефективності,
самоосвіти та участі у
функціонування системи
навчальних заходах з питань
внутрішнього контролю, ступеня
внутрішнього аудиту,
виконання і досягнення цілей,
внутрішнього контролю та
результативності якост і виконання
управління ризиками; інші цілі
завдань, дотримання актів
з урахуванням визначеної
законодавства
загальної стратегії Головного
Навчання та підвищення
управління
кваліфікації щодо проведення
Держпродспоживслужби в
внутрішніх аудитів.
Рівненській області та мети
(місії) внутрішнього аудиту.
За результатами навчань
професійні знання щодо проведення
внутрішніх аудитів щодо оцінки
надійності та ефективності
проведення внутрішніх аудитів
Всього:
15
13
13
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Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів в Сумській області
Зміна пріоритетів при
Здійснення методологічної
1 Вивчення вітчизняного та
V V
10
5
проведенні внутрішніх аудитів роботи
міжнародного досвіду з проведення
(від орієнтації виявлення
внутрішнього аудиту ефективності,
фінансових порушень до
результативності та якості
здійснення оцінки
виконання завдань, функцій,
ефективності, результативності
бюджетних програм, надання,
та якості виконання завдань,
здійснення контрольно –наглядових
функцій, бюджетних програм,
функцій, ступеня виконання і
надання, здійснення
досягнення цілей тощо шляхом
контрольно –наглядових
самоосвіти
функцій, ступеня виконання і
2 Роз’яснювальна та консультативна
V
10
досягнення цілей тощо).
робота щодо створення системи
внутрішнього контролю та системи
управління ризиками у
підпорядкованих установах
Професійний розвиток
3 Участь працівників у семінарах та
V V V
5
5
2
працівників сектору
тренінгах з питань проведення
внутрішнього аудиту
внутрішніх аудитів, ефективності
функціонування системи
внутрішнього контролю.
4 Участь працівників сектору у
V V V
5
5
3
навчальних заходах з питань
внутрішнього аудиту, організованих
іншими державними органами.
5 Планування та звітування
V V V
5
5
5
діяльності внутрішнього аудиту
Всього: 35
20
10
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів в Тернопільській області
Cтворення підгрунтя для
Здійснення методологічної
1 Вивчення вітчизняного та
проведення аудитів
роботи та професійний
міжнародного досвіду з проведення
ефективності виконання
розвиток працівників
внутрішнього аудиту та оцінки
завдань, функцій, бюджетних
підрозділу внутрішнього
ефективності функціонування
програм структурних
аудиту.
системи внутрішнього контролю
підрозділів Головного
(самостійне навчання (самоосвіта)

227

управління, підконтрольних
установ.

2
3
4

5

на робочому місці).
Участь у тренінгах з питань
проведення внутрішнього аудиту
Планування діяльності з
внутрішнього аудиту
Надання методичної допомоги при
побудові системи внутрішнього
контролю
Звітування про проведену роботу з
внутрішнього аудиту

Всього: 52
52
57
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів в Харківській області
Покращення якості виконання
1. Професійний розвиток
1. Створення підґрунтя для
V
20
функцій проведення
проведення внутрішніх аудитів
внутрішнього аудиту.
щодо оцінки якості надання послуг,
що надаються на платній основі
структурними підрозділами
Головного управління
Держпродспоживслужби в
Харківській області.
2 Створення підґрунтя для
V
20
проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки та ефективності,
результативності та якості
виконання бюджетної програми
«Протиепізоотичні заходи та участь
у Міжнародному епізоотичному
бюро»
3
Вивчення та опрацювання змін в
V V V
34
34
34
законодавстві України
РАЗОМ
54
54
34
Планування діяльності з
1 Оцінка ризиків від провадження
V V V
20
20
20
внутрішнього аудиту
діяльності структурних підрозділів
Головного управління
Держпродспоживслужби в
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2
3

4

5

3 Підготовка та складання
звітності

1
2

Харківській області
Формування бази даних
підконтрольних об’єктів
Складання Стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту,
внесення до нього змін
Складання Операційного плану
діяльності з внутрішнього аудиту,
внесення до нього змін
Завдання, ключові показники
результативності, ефективності та
якості службової діяльності
державного службовця
РАЗОМ
Складання звітності
Висновок щодо результатів
оцінювання службової діяльності
державного службовця
РАЗОМ

V

V

V

4

4

4

V

V

V

8

0

0

V

V

V

6

6

6

V

V

V

4

4

4

42

34

34

8
4

8
4

8
4

V
V

V
V

V
V

12
12
12
Всього: 108 100
80
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів в Херсонській області
Створення підґрунтя для
Здійснення методологічної
1. Визначено методологічні підходи
V
10
проведення внутрішніх аудитів роботи
щодо проведення внутрішнього
щодо оцінки якості надання
аудиту щодо оцінки якості надання
адміністративних послуг у
адміністративних послуг
сфері карантину та захисту
рослин, насінництва та
розсадництва.
Створення підґрунтя для
Здійснення методологічної
2.
Надано керівникам структурних
V
10
проведення внутрішніх аудитів роботи
підрозділів, керівникам підвідомчих
щодо оцінки надійності,
установ методичної та
ефективності, результативності
методологічної допомоги з
та якості виконання завдань,
організації, а в майбутньому
функцій та процесів
удосконалення системи
внутрішнього контролю
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Всього:

10

10

Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів в Хмельницькій області
Створення підґрунтя для
Здійснення методологічної
1. Визначено методологічні підходи
10
проведення внутрішніх аудитів роботи.
щодо проведення внутрішнього
V
щодо оцінки якості надання
аудиту щодо оцінки якості надання
адміністративних послуг у
адміністративних послуг
сфері карантину та захисту
рослин, насінництва та
розсадництва.
Створення підґрунтя для
Здійснення методологічної
2. Визначено методологічні підходи
V
10
проведення внутрішніх аудитів роботи.
щодо проведення внутрішнього
щодо оцінки надійності,
аудиту платних послуг у сфері
ефективності, результативності
карантину та захисту рослин,
та якості виконання завдань,
насінництва та розсадництва.
функцій та процесів.
3. Надано керівникам структурних
V
10
підрозділів, керівникам підвідомчих
установ методичної та
методологічної допомоги з
організації, а в майбутньому
удосконалення системи
внутрішнього контролю
Всього: 20
10
Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів в Черкаській області
Зміна пріоритетів при
Професійний розвиток та
1. Визначено методологічні підходи
проведенні внутрішніх аудитів підвищення кваліфікації щодо
щодо проведення внутрішнього
від орієнтації на фінансовопроведення внутрішніх
аудиту щодо оцінки якості надання
господарську діяльність до
аудитів
адміністративних послуг
5
5
5
V
V
V
здійснення оцінки ефективності
та результативності, якості
виконання завдань та функцій

230

Створення підґрунтя для
проведення внутрішніх аудитів
щодо оцінки надійності,
ефективності, результативності
та якості виконання завдань,
функцій та процесів.

Здійснення методологічної
роботи, проведення
планування на наступні
періоди та звітування щодо
роботи внутрішнього аудитора

2.

Визначено методологічні підходи
щодо проведення внутрішнього
аудиту платних послуг у сфері
карантину та захисту рослин,
насінництва та розсадництва.

3.

Надано керівникам структурних
V
підрозділів, керівникам підвідомчих
установ методичної та
методологічної допомоги з
організації, а в майбутньому
удосконалення системи
внутрішнього контролю

V

5

V

V

10

10

10

Всього:

25

20

20

Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів в Чернівецькій області
Створення підґрунтя для
Здійснення
методологічної 1 Вивчення вітчизняного та
V
20
проведення внутрішніх аудитів роботі
міжнародного досвіду з проведення
щодо оцінки ефективності
внутрішнього аудиту щодо оцінки
функціонування системи
ефективності функціонування
внутрішнього
системи внутрішнього контролю
контролю,ефективності
(самосвітне навчання на робочому
виконання комплексних
місті)
цільових програм.
2. Участь у тренінгах з питань
V
20
проведення внутрішнього аудиту
щодо оцінки надійності,
ефективності внутрішнього
контролю, організованих
вищестоящим органом управління.
3. Участь у навчальних заходах з
V
20
питань функціонування
ефективності виконанання
контрольно-наглядових функцій.
Всього: 20
20
20
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Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів в Чернігівській області
Покращення якості виконання
Професійний розвиток
1 Вивчення вітчизняного та
функцій проведення
працівників підрозділу
міжнародного досвіду з проведення
20
20
внутрішнього аудиту.
внутрішнього аудиту
внутрішнього аудиту відповідності, V V V 20
фінансового та аудиту ефективності
(самоосвіта).
2 Участь працівників підрозділу
внутрішнього аудиту у навчальних
V V V 20
20
20
заходах з питань внутрішнього
контролю
3 Вивчення та опрацювання змін в
V V V 30
30
30
законодавстві України
70
70
70
Разом
Планування діяльності з
внутрішнього аудиту

4

5

6

Звітування про діяльність з
внутрішнього аудиту

7
8

9

Складання Стратегічного плану
діяльності з внутрішнього аудиту,
внесення до нього змін
Складання Операційного плану
діяльності з внутрішнього аудиту,
внесення до нього змін
Завдання, ключові показники
результативності, ефективності та
якості службової діяльності
державного службовця
Разом
Складання звітності про діяльність з
внутрішнього аудиту
Підготовка та надання інформацій
про діяльність з внутрішнього
аудиту.
Реалізацію матеріалів аудитів,
здійснення моніторингу врахування
рекомендацій аудиторських вимог
Всього:

V

*

*

10

*

*

V

V

V

10

10

10

V

V

V

4

12

12

24

22

22

V

V

V

2

2

2

V

V

V

2

2

2

V

V

V

30

30

30

34

34

34

128

126

126

Всього:
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Донецька регіональна служба державного ветеринарно – санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті
Покращення якості виконання
Професійний розвиток
1 Моніторинг змін у нормативних
V V V
5
10
10
функцій здійснення
документах, а саме:бухгалтерський
внутрішнього аудиту.
облік та податковий облік.
Вивчення вітчизняного та
міжнародного досвіду з проведення
внутрішнього аудиту відповідності,
фінансового та аудиту ефективності
(самоосвіта)
2 Вивчення та опрацювання змін в
V V V
5
5
5
законодавстві України
3 Участь у тренінгах з питань
V V V
5
5
5
проведення з проведення
внутрішнього аудиту щодо оцінки
надійності , ефективності та
результативності інформаційних
систем і технологій , організованих
Мінфіном
4 Участь у навчальних закладах з
V V v
4
4
4
питань ІТ.
V
Планування діяльності з
Разом:
19
24
24
внутрішнього аудиту
1 Формування та оцінка ризиків
V V V 10
10
10
діяльності Донецької регіональної
служби державного ветеринарно –
санітарного контролю та нагляду на
державному кордоні та транспорті
2 Формування та ведення бази даних
V V V 10
10
10
установ для складання стратегічних
та операційних планів
3 Складання Стратегічного плану
V
6
0
0
діяльності з внутрішнього аудиту
4 Складання Операційного плану
V V V
5
7
7
діяльності з внутрішнього аудиту
5 Оцінка впровадження стратегічного V V V
3
3
3
плану
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Щорічна оцінка впровадження
V V V
3
3
операційного плану
Разом
37
33
Всього: 56
57
57
Придніпровська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті
Створення підґрунтя для
Здійснення методологічної
1 Вивчення вітчизняного та
V V V 10
10
здійснення внутрішніх аудитів роботи.
міжнародного досвіду зі здійснення
щодо оцінки ефективності,
внутрішнього аудиту щодо оцінки
результативності і якості в
ефективності, результативності і
функціонуванні організаційноякості в функціонуванні
адміністративної системи в
організаційно-адміністративної
Придніпровській регіональній
системи державних органів
службі державного
(самоосвіта).
ветеринарно-санітарного
контролю та нагляду на
державному кордоні та
транспорті.
Покращення якості виконання
Професійний розвиток,
2 Вивчення та опрацювання змін в
V V V 10
10
функцій здійснення
методологічна робота.
законодавстві України, вітчизняного
внутрішнього аудиту.
та міжнародного досвіду зі
здійснення внутрішніх аудитів
відповідності, фінансових та аудитів
ефективності, навчання, тренінги,
семінари ( в тому числі самоосвіта).
Всього:
20
20
20
Одеська регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті
Покращення якості виконання
Професійний розвиток
1 Моніторинг змін у нормативних
V V V
6
7
функцій здійснення
документах, а саме:бухгалтерський
внутрішнього аудиту
облік та податковий облік.
Вивчення вітчизняного та
міжнародного досвіду з проведення
внутрішнього аудиту відповідності,
фінансового та аудиту ефективності
(самоосвіта)
2 Вивчення та опрацювання змін в
V V V
7
7
6

3
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10

7

7

