
  
 

Семінар-тренінг 

«Внутрішній контроль та аудит – як основа підвищення ефективності місцевих 

бюджетів» 

11-12 липня 2019р. для місцевих посадовців; 

15-16 липня 2019р.  для активістів та місцевих депутатів. 

Місце проведення : готель «Раціотель» ( просп. Центральний 120, м. Миколаїв). 

. 

 

Програма 

 (можливі зміни) 

1 день   

9-30
 
– 10-00 ППррииввііттаанннняя  ууччаассннииккіівв,,  ооззннааййооммллеенннняя  зз  ппоорряяддккоомм  ппррооввееддеенннняя  ттррееннііннггуу 

10-30
--
11-00 Новели законодавства в впровадженні системи внутрішнього 

контролю та аудиту в органах місцевого самоврядування. 

ООррггааннііззааццііййнноо  --  ммееттооддооллооггііччнніі  ззаассааддии..   

11-00--11-20 ББррееййкк  ––  ккаавваа   

11-20 -12-00 Сутність внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту, спільне та 

від’ємне . 

12-00 – 13-00 Стандарти внутрішнього аудиту – загальний огляд  

13-00 – 14-00
 

ППееррееррвваа  ннаа  ооббіідд  

14-00--14-30 Дискусія: Виклики - 2019 р та перспективи впровадження 

внутрішнього контролю та аудиту..  ППррееззееннттааццііяя  ппііллооттннооггоо  

ггррооммааддссььккооггоо  ааууддииттуу  ееффееккттииввннооссттіі  ууттррииммаанннняя  ккооммууннааллььннооїї  ддоорроожжннььоо--

ттррааннссппооррттннооїї  ііннффрраассттррууккттууррии»»  

15-15--15-35
 

ББррееййкк  ––  ккаавваа   

15-35--16-10 ППррааккттииччннаа  ввппрраавваа  11..  ««ААууддиитт  ееффееккттииввннооссттіі  ррооззппоорряяддннииккіівв  ббююдджжееттнниихх  

ккоошшттіівв  вв  ссффеерріі  ………………»»   

16-10--17-00 Обговорення, відповіді на питання та підведення підсумків 1 дня. 

Тренер: Тетяна Золотухіна, методист проекту ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва». 

Учасники: представники місцевих самоврядувань Миколаївської, Чернігівської, 

Дніпропетровської та Луганської областей 

 



 
 

Семінар-тренінг 

«Внутрішній контроль та аудит – як основа підвищення ефективності місцевих 

бюджетів» 

11-12 липня 2019р. для місцевих посадовців 

15-16 липня 2019р.  для активістів та місцевих депутатів 

Місце проведення : готель «Раціотель» ( просп. Центральний 120, м. Миколаїв). 

 

2 день 

9-30 -- 10-40
 

ППррааккттииччннаа  ввппрраавваа  11  ((ппррооддооввжжеенннняя))..  ««ААууддиитт  ееффееккттииввннооссттіі  

ррооззппоорряяддннииккіівв  ббююдджжееттнниихх  ккоошшттіівв  вв  ссффеерріі  ………………»»    

   10-40 -11-10 Обговорення результатів  

11-10 – 11-40 ББррееййкк  ––  ккаавваа  

11-40--13-30 ППррааккттииччннаа  ввппрраавваа  22..  ««Розробка рекомендацій виконавчим органам 

місцевого самоврядування (ОМС) щодо підвищення дисципліни 

впровадження системи внутрішнього контролю та аудиту» 

13-30 – 14-30
 

ППееррееррвваа  ннаа  ооббіідд  

  14- 30 - 15-40
 

Представлення, обговорення результатів, що напрацьовано в групах.  

15-40 – 16-00 Підсумки тренінгу. Питання - відповіді  

  

16-00 Від’їзд учасників 

 

Тренер: Тетяна Золотухіна, методист проекту ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва». 

Учасники: представники місцевих самоврядувань Миколаївської, Чернігівської, 

Дніпропетровської та Луганської областей. 

 

 

Тренінг проводиться в рамках проекту «Внутрішній контроль та аудит – як основа 

підвищення ефективності місцевих бюджетів у 4-х регіонів України», якій реалізує ГО 

«Фонд розвитку міста Миколаєва» за підтримки Уряду Великої Британії. 

Партнери проекту: ДОГО «Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань 

регуляторної політики»; ЛОГО «Громадська ініціатива Луганщини» (м. Северодонецьк 

Луганська область), ГО «Центр Доброчин» (м. Чернігов). 

 

 

 


