
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВИСНОВОК 
громадської експертизи діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради        

 
м. Дніпро                                                                                                         01-20 вересня 2019 року  
 
1. Загальна частина  

Експертизу проведено в межах реалізації конституційного права громадян України на 
участь в управлінні державними справами (ст.38 Конституції України) та відповідно до 
Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, 
затвердженого Постановою КМУ від 05.11.2008 № 976. 
  

1.1. Ініціатор громадської експертизи –  

Ініціатором громадської експертизи є Дніпропетровська обласна громадська організація 
«Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики». 
Висновок громадської експертизи складено в рамках реалізації проєкту «Внутрішній контроль 
та аудит – як основа підвищення ефективності місцевих бюджетів у 4-х регіонів України» якій 
реалізує ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» (ФРММ) за підтримки організацій-партнерів та 
Посольства Великої Британії в Україні. 
 
1.2. Предмет громадської експертизи –  

Діяльність виконавчих органів Дніпровської міської ради щодо запровадження 
внутрішнього контролю у діяльності головних розпорядників бюджетних коштів Дніпровської 
міської ради станом на 3 квартал 2019 року.  
 
1.3. Мета громадської експертизи -  

Оцінити відповідність діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради щодо 
запровадження системи внутрішнього контролю у бюджетному процесі вимогам чинного 
законодавства України в бюджетній сфері станом на 3 квартал 2019 року.  
  

1.4. Відомості про експертів, які проводили громадську експертизу -  

Андреєв Олексій Миколайович – голова ДОГО «Дніпропетровський координаційно-
експертний центр з питань регуляторної політики»; 

Літвінов Олексій Володимирович – виконавчий директор ГО «Інститут Громадської 
Експертизи»  

Заморський Вячеслав Андрійович – голова  ПСПСКП «Громадянський захист «Гроза»  

 

 

 



1.5. Законодавство, що було застосовано при складанні висновку громадської 
експертизи–  

Конституція України; 
Бюджетний Кодекс України  від 08.07.2010 року № 2456-VI із змінами та 

доповненнями; 
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-

ВР із змінами та доповненнями; 
Постанова КМУ від 28.09.2011 р. №1001  «Деякі питання здійснення внутрішнього 

аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту»; 
Постанова КМУ від 12.12.2018 р. № 1062 «Про затвердження Основних засад 

здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001»;  

«Основні засади здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних 
коштів», затверджено Постановою КМУ  від 12.12.2018 р. № 1062; 

«Концепція  розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 
2017 року», схвалено Розпорядженням КМУ від 24.05.2005р. №158;  

«Концепція реалізації державної політики у сфері реформування системи державного 
фінансового контролю до 2020 року», схвалено Розпорядженням КМУ  
від 10.05.2018 р. № 310-р; 

«Стратегія розвитку системи управління державними фінансами», схвалено 
Розпорядженням КМУ від 01.08.2013 р. № 774-р; 

«Стратегія  реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 
роки», затверджено Постановою КМУ від 08.02.2017 р. № 142-р; 

«Методичні  рекомендації з організації внутрішнього контролю розпорядниками 
бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах», затверджено 
Наказом Міністерства фінансів України від 14.09.2012 № 995; 

«Стандарти внутрішнього аудиту», затверджено Наказом Міністерства фінансів 
України від 04.10.2011 р. № 1247. 

 
Для проведення цієї експертизи використана інформація Звіту Східного офісу 

Держаудитслужби про результати державного фінансового аудиту виконання бюджету міста 
Дніпра за 2014-2017 роки від 23.03.2018р. №08-21/3. 

 
2. Описова частина  
 

Існування системи внутрішнього фінансового контролю (без розподілу на діяльність з 
контролю та аудиту) було визначено раніше прийнятими нормативними документами. Так  
приймалися та втрачали чинність із прийняттям наступних документів (послідовно) – 
«Положення про відомчий контроль у системі міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади за фінансово-господарською діяльністю підприємств, установ і організацій, 
що належать до сфери їх управління» (затверджено Постановою КМУ №1053 від 
10.07.1998р.); «Порядок здійснення міністерствами, іншими центральними органами 
виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю» (затверджено Постановою КМУ № 
685 від 22.05.2002р.); «Порядок проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в 
системі центрального органу виконавчої влади» (затверджено Постановою КМУ від 
06.01.2010 р. № 2).  

За змістом вищенаведених нормативних актів діяльність із фінансового контролю 
проводилася відокремленими підрозділами органів влади та зосереджувалася тільки на 
контрольно-ревізійній роботі у формі виїзних інспекційних (ревізія,  перевірка, розслідування) 
та камеральних  неінспекційних (оцінка,  вивчення) контрольних заходів у сфері 
розпорядження фінансовими коштами. Постанови КМУ містили рекомендації органам 
місцевого самоврядування щодо створення органів внутрішнього контролю та приведення 
власних нормативних документів у відповідність до змісту затверджених ними нормативних 
актів.  



Запровадження чинної форми внутрішнього фінансового контролю, зокрема, у сфері 
фінансів органів місцевого самоврядування (комунального сектору) було визначено планом  
дій  «Україна  -  ЄС» та втілено у «Концепції  розвитку державного внутрішнього фінансового 
контролю на період до 2017 року», затверджено Розпорядженням КМУ від 24.05.2005р. №158. 
В новому розумінні цього терміну внутрішній фінансовий контроль було розділено на два 
окремих компоненти – внутрішній контроль (здійснюється керівником органу із залученням 
усіх службовців) та  внутрішній аудит (здійснюється окремим підрозділом, який передусім 
оцінює стан внутрішнього контролю).    

Визначена в цій Концепції  поняттєва  база  державного (місцевого)  внутрішнього   
фінансового контролю  ґрунтувалася  на  вимогах  ЄС  до  управління  державними фінансами, 
що містяться в базовій правовій концепції ЄС - Аcquis communitaire (розділ 28 «Фінансовий 
контроль»), а також базових  документах Міжнародної організації вищих органів контролю 
державних фінансів (INTOSAI). Застосування такої поняттєвої бази відповідало процесу 
адаптації законодавства України до законодавства ЄС.  

Вимоги щодо існування у розпорядників бюджетних коштів внутрішнього контролю 
було більш деталізовано ч.3 ст.26 Бюджетного Кодексу України при прийнятті нової редакції 
у 2010 році та повністю відповідали «Концепції розвитку державного внутрішнього 
фінансового контролю...». Ці вимоги стосуються усіх розпорядників, у тому числі, 
розпорядників бюджетних коштів органів місцевого самоврядування. 

У період з 2010 року по 2018 рік Кабінетом Міністрів України та Міністерством 
фінансів України було прийнято низку нормативних документів у сфері регулювання 
внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту, які для органів місцевого самоврядування 
мали рекомендаційний характер.     

Розпорядженням КМУ від 10.05.2018р. №310-р було схвалено Концепцію реалізації 
державної політики у сфері реформування системи державного фінансового контролю до 2020 
року. Ця Концепція підтвердила загальний курс на побудову визначеної раніше системи 
внутрішнього фінансового контролю із чітким поділом та гармонійною взаємодією 
внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту.    

Законом № 2646-VIII від 06.12.2018р. були внесені зміни до змісту частини 3 статті 26 
Бюджетного Кодексу України, зокрема, було конкретизовано (розширено) коло суб’єктів на 
яких розповсюджується дія внутрішнього контролю розпорядника бюджетних коштів та 
визначено компетенцію Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України щодо 
нормативного регулювання діяльності розпорядників бюджетних коштів із організації 
внутрішнього контролю, у тому числі розпорядників бюджетних коштів органів місцевого 
самоврядування.  

Водночас Постановою КМУ  від 12.12.2018 р. № 1062 були затверджені «Основні 
засади здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів». Пунктами 3, 
4 Постанови КМУ від 12.12.2018р. було рекомендовано органам місцевого самоврядування 
привести у двомісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією 
постановою.  

Як було визначено у «Звіті Східного офісу Держаудитслужби про результати 
державного фінансового аудиту виконання бюджету міста Дніпра за 2014-2017 роки» від 
23.03.2018р.  упродовж 2014-2017 років функціонування внутрішнього контролю у сфері 
використання бюджетних коштів у місті Дніпро регламентувалося Розпорядженням міського 
голови від 18.03.2014р. №100-р «Про функціонування внутрішнього контролю у сфері 
використання бюджетних коштів (стор.142 Звіту). 

Пунктом 1.2 Розпорядження від 18.03.2014р. №100-р було зобов’язано головних 
розпорядників бюджетних коштів щокварталу інформувати Фінансово-економічний 
департамент Дніпровської міської ради про виконання заходів щодо здійснення внутрішнього 
фінансового контролю та внутрішнього аудиту. Також згідно з п.1.5 розпорядники бюджетних 
коштів  щомісячно зобов’язалися звітувати Фінансово-економічному департаменту 
Дніпровської міської ради про результати проведених місцевими фінансовими інспекціями  та 
органами внутрішнього контролю перевірок цільового та ефективного використання 
бюджетних коштів. 



Відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 01.12.2016р. №53/16 «Про 
затвердження Положення про департамент економіки, фінансів та міського бюджету 
Дніпровської міської ради» з 01.12.2016р. функції організації проведення внутрішнього 
фінансового контролю у головних розпорядників бюджетних коштів міста, підготовки 
інформації про результати перевірок цільового та ефективного використання бюджетних 
коштів були виключені з повноважень Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету 
ДМР (стор.143 Звіту). 

Рішенням Дніпровської міської ради від 13.04.2016р. №17/6 було затверджено 
Положення про управління аудиту та контролю. Рішенням Дніпровської міської ради від 
21.12.2016р. №34/17 Положення про управління аудиту та контролю було викладено у новій 
редакції.   
 
3. Мотивувальна частина  

 
3.1. Здійснення внутрішнього контролю Управлінням аудиту та контролю Дніпровської 
міської ради  
 

У відповідності до абз.2 ч.3 ст.26 Бюджетного Кодексу України внутрішнім контролем 
є комплекс заходів, що застосовуються керівником для забезпечення дотримання законності та 
ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до 
встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо діяльності розпорядника бюджетних коштів і 
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління. 

 
Згідно з п.6 «Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками 

бюджетних коштів» - організація та здійснення внутрішнього контролю в установі 
забезпечується шляхом: 

 розроблення та затвердження керівником установи внутрішніх документів, 
спрямованих на забезпечення функціонування елементів внутрішнього контролю з 
урахуванням вимог, установлених цими Основними засадами; 

 запровадження чітких систем (порядків) планування діяльності, контролю за їх 
виконанням та звітування про виконання планів, завдань і функцій, оцінки досягнутих 
результатів та за необхідності своєчасного коригування планів діяльності установи; 

 виконання керівництвом та працівниками установи планів, завдань і функцій, 
визначених законодавством, та затверджених керівником установи внутрішніх документів, 
інформування керівництва установи про ризики, що виникають під час виконання покладених 
на них завдань і функцій, вжиття заходів контролю, здійснення моніторингу, обміну 
інформацією. 

 
Як визначено абз.3 п.1.3 «Методичних  рекомендацій з організації внутрішнього 

контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних 
установах» (затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 14.09.2012 № 995) 
внутрішній контроль (фінансове управління і контроль) слід розуміти не як окрему подію чи 
обставину, а як цілісний процес, який здійснюється керівництвом та працівниками установи. 
Основою внутрішнього контролю (фінансового управління і контролю) є відповідальність 
керівника за управління та розвиток установи в цілому (управлінська відповідальність та 
підзвітність), до основних завдань якого належить планування та організація діяльності, 
формування адекватної структури внутрішнього контролю, нагляд за здійсненням 
внутрішнього контролю та управління ризиками для досягнення впевненості в межах 
розумного в тому, що мета і цілі установи будуть досягнуті, а рішення, включаючи фінансові, 
виконуватимуться з урахуванням принципів законності, економічності, ефективності, 
результативності та прозорості. 

 
Враховуючи наведені вище визначення нормативно-правових актів, діяльність із 

внутрішнього контролю виконується керівником головного розпорядника бюджетних коштів. 



Таким чином діяльність із внутрішнього контролю не може бути зовнішньою стосовно 
керівника головного розпорядника бюджетних коштів.  

 
У відповідності до п.2.2 Положення «Про Управління аудиту та контролю Дніпровської 

міської ради» одним з основних завдань Управління є проведення контролю та аудиту 
виконавчих органів міської ради та підприємств, установ та організацій, що належать до 
комунальної власності територіальної громади міста у формі ревізій, перевірок, оцінки, 
аналізу.  

 
У складі  Управління аудиту та контролю створено відділ контролю. Згідно з п.2.1 

Положення «Про відділ контролю Управління аудиту та контролю Дніпровської міської ради» 
(затверджено Наказом начальника Управління від 08.12.2017р.) одним з основних завдань 
відділу є здійснення контролю за діяльністю  виконавчих органів міської ради та підприємств, 
установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста у 
формі ревізій, перевірок, оцінки, аналізу.  

 
З наведених визначень щодо основних завдань загалом Управління аудиту та контролю  

та відділу контролю Управління вбачається ототожнення діяльності з аудиту і діяльності з 
контролю та здійснення контролю однаковими з аудитом  формами діяльності.    

 
Як визначено у Розділі ІІ «Концепції розвитку державного внутрішнього          

фінансового контролю на період до 2017 року» (затверджено Розпорядженням КМУ від 
24.05.2005р. №158) - базовим принципом   державного    внутрішнього    фінансового 
контролю є чітке розмежування внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту.   Внутрішній   
аудит   повинен   визначати,   яким   чином  здійснюється  внутрішній контроль,  включаючи 
способи попереднього контролю.  

 
Функціональну роль органу внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю 

можна описати змістом пункту 1.6 «Методичних  рекомендацій з організації внутрішнього 
контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних 

установах» (затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 14.09.2012 № 995) -  
організація та здійснення внутрішнього контролю в установі відбувається шляхом, зокрема: 
(...) оцінки функціонування системи внутрішнього контролю підрозділом внутрішнього аудиту 
в межах повноважень, визначених законодавством, надаючи керівникові установи об'єктивних 
і незалежних висновків щодо її удосконалення. 

Враховуючи вищенаведене вважаємо, що Управління аудиту та контролю Дніпровської 
міської ради не може виконувати визначені законодавством функції внутрішнього контролю 
стосовно головних розпорядників бюджетних коштів Дніпровської міської ради.  

 
Покладення на Управління аудиту та контролю функцій внутрішнього контролю по 

відношенню до головних розпорядників бюджетних коштів суперечило б вимогам  ч.3 ст.26 
Бюджетного Кодексу України, «Основним засадам здійснення внутрішнього контролю 
розпорядниками бюджетних коштів» (затверджено Постановою КМУ  від 12.12.2018 р. № 
1062). 
 
3.2. Прийняття документів щодо запровадження внутрішнього контролю виконавчими 
органами Дніпровської міської ради  
 

Для з’ясування порядку організації внутрішнього контролю до усіх визначених на 
офіційному сайті (https://dniprorada.gov.ua) виконавчих органів Дніпровської міської ради було 
направлено запити на публічну інформацію.  
 

Згідно з отриманими відповідями нормативно-правові акти щодо запровадження 
внутрішнього контролю було прийнято у трьох розпорядниках бюджетних коштів - 



Департаменті з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики 
ДМР, Департаменті екологічної політики ДМР та Департаменті соціальної політики ДМР.  
 

Так, Департаментом з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної 
політики ДМР було прийнято Наказ №72 від 27.12.2017р. та Департаментом екологічної 
політики прийнято Наказ №2 02.01.2019р.. Згідно з цими Наказами порядок здійснення 
внутрішнього контролю за використанням бюджетних коштів проводиться в цих головних 
розпорядниках бюджетних коштів без ухвалення окремого порядку безпосередньо згідно із 
«Методичними рекомендаціями з організації внутрішнього контролю розпорядниками 
бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах», затверджено 
Наказом Міністерства фінансів України від 14.09.2012 № 995.         
 

Департаментом соціальної політики прийнято Наказ №42/2 від 24.05.2018р. згідно з 
яким було затверджено Положення з організації внутрішнього контролю в Департаменті 
внутрішньої політики та План внутрішнього контролю.  
 

Окрім того, двома розпорядниками бюджетних коштів було прийняті документи, що 
стосуються внутрішнього контролю, проте без  нормативного документа щодо впорядкування 
та організації такої діяльності.    
 

Так, Інспекцією з питань благоустрою було затверджено «План внутрішнього контролю 
та аудиту Інспекції», зміст наданого плану реквізитів наказу не містить. Фактично план є 
переліком певних заходів на 2019 рік. План затверджений 02.01.2019р. начальником та 
підписаний головним бухгалтером Інспекції.     
 

Управління майном колишнього смт Таромське прийнято наказ №3 від 03.01.2019р. 
«Про призначення відповідального за виконання функцій внутрішнього фінансового 
контролю», яким відповідальним за виконання функцій внутрішнього фінансового контролю 
призначено головного бухгалтера Управління. Інформації про порядок та заходи здійснення 
внутрішнього контролю зазначений вище наказ не містить.     

 
Два департаменти повідомили про розробку документів з питань внутрішнього 

контролю. Згідно з відповіддю Департаменту інформаційних технологій «документ щодо 
організації внутрішнього контролю перебуває у процесі розробки» (лист 22.07.2019р. 
вих.№7/8-18).  Згідно з відповіддю Департаменту охорони здоров’я населення «ведеться 
робота з розробки сукупності внутрішніх документів (…) яку планується завершити і 
впровадити у Департаменті і підпорядкованих лікувально-профілактичних закладах до кінця 
2019 року» (лист від 22.07.2019р. №4/8-3840).     
 

Згідно з відповіддями інших виконавчих органів ДМР будь-які нормативні документи із 
запровадження внутрішнього контролю ними не приймалися.  

 
Враховуючи вищенаведене, можна констатувати повну відсутність єдиної системи 

внутрішнього контролю у переважної більшості головних розпорядників бюджетних коштів 
ДМР, що є порушенням ч.3 ст.26 Бюджетного Кодексу України та невиконання рекомендацій 
Постанови КМУ від 12.12.2018 р. № 1062 щодо двомісячного строку приведення нормативних 
документів органів місцевого самоврядування у відповідність до вимог законодавства.    

 
3.3. Здійснення головними розпорядниками бюджетних коштів Дніпровської міської 
ради внутрішнього контролю згідно з ухваленими ними розпорядчих документів      
 

Як визначено п.8 «Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками 
бюджетних коштів» (затверджено Постановою КМУ від 12.12.2018 р. № 1062)  внутрішніми 
документами установи повинні бути врегульовані питання, зокрема, щодо управління 
ризиками, а саме: 



 визначення відповідальних посадових осіб за здійснення координації управління 
ризиками; 

 здійснення ідентифікації ризиків в установі та у кожному структурному підрозділі; 
 визначення порядку та підходів до оцінювання ідентифікованих ризиків за 

ймовірністю їх виникнення та суттєвістю впливу на здатність установи виконувати визначені 
актами законодавства завдання і функції для досягнення визначених мети (місії), стратегічних 
та інших цілей діяльності установи; 

 обрання способів реагування на ідентифіковані та оцінені ризики (зменшення, 
прийняття, розділення чи уникнення); 

 визначення порядку інформування керівництва установи про проведену оцінку 
ризиків, ризикові сфери діяльності установи для прийняття рішення щодо вжиття заходів 
контролю; 

 встановлення періодичності здійснення перегляду ідентифікованих та оцінених 
ризиків для виявлення нових та таких, що зазнали змін; 

 документування управління ризиками. 
 
У відповідності до п.4.1 «Методичних рекомендацій з організації внутрішнього 

контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних 
установах» (затверджено  Наказом Міністерства фінансів України від 14.09.2012 № 995) - 
заходами контролю є сукупність запроваджених в установі управлінських дій, які 
здійснюються керівництвом усіх рівнів та працівниками для впливу на ризики з метою 
досягнення мети та стратегічних цілей установи. 

  
Згідно з абз.2 п.3.1 «Методичних рекомендацій...» діяльність з управління ризиками в 

установі полягає у ідентифікації, оцінці та визначенні способів реагування на ризики і заходів 
контролю з метою запобігання або зменшення їх негативного впливу на досягнення установою 
мети та стратегічних цілей. 

 
Для вивчення реального впровадження системи внутрішнього контролю до 

Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики, 
Департаменту соціальної політики та Департаменту екологічної політики було направлено 
запити із отримання певних документів щодо внутрішнього контролю, наявність яких 
передбачається прийнятими у департаментах наказами, зокрема, документів щодо управління 
ризиками у діяльності вищенаведених розпорядників бюджетних коштів.  

 
Згідно з отриманими відповідями ухвалених документів щодо визначення наявних 

ризиків та управління ними в діяльності вищезазначених виконавчих органів не приймалося.  
Зокрема, було надано такі відповіді (цитати) –  

 
«Відповідно до п.3.2 Методичних рекомендацій (…) Департаментом не 

застосовуються способи документування діяльності з управління ризиками» (лист 
Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики 
№2/1-1152 від 20.08.2019р.)     

 
«В департаменті (…) постійно здійснюється моніторинг внутрішнього контролю з 

метою уникнення негативного впливу на досягнення департаментом мети та стратегічних 
цілей» (лист Департаменту соціальної політики  №15/4-358 від 23.08.2019р.) 

 
«Запитувана інформація потребує додаткового розгляду. Згідно п.4 ст.20 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» строк розгляду запиту подовжено на 20 
робочих днів»  (лист Департаменту екологічної політики №7/4-223  від 06.09.2019р.) (Як 
можна щоденно дотримуватися змісту тих документів, які потрібно розшукувати 20 робочих 
днів?) 

 



Надані на запити з публічної інформації документи  - План внутрішнього контролю по 
Департаменту соціальної політики та План внутрішнього контролю та аудиту Інспекції з 
питань благоустрою не передбачають заходів з ідентифікації, оцінки та визначення способів 
реагування на ризики, а фактично містять перелік видів поточної діяльності органів із 
визначенням їх періодичності та відповідальних за здійснення внутрішнього контролю.       

 
Нездійснення ідентифікації ризиків та управління ними в діяльності п’яти головних 

розпорядників бюджетних коштів, які прийняли певні нормативні документи у сфері 
внутрішнього контролю свідчить про суттєву недосконалість запровадженої системи 
внутрішнього контролю у цих виконавчих органах.     

 
Згідно з п.2.2 «Стандарти внутрішнього аудиту» (затверджено Наказом Міністерства 

фінансів України від 04.10.2011 р. № 1247) піврічні плани проведення внутрішнього аудиту 
формуються на підставі оцінки ризиків у  діяльності  установи  та  визначають теми 
внутрішніх аудитів. Як встановлено п.2.3 «Стандартів внутрішнього аудиту»  при    
плануванні    проведення    внутрішнього   аудиту працівником  підрозділу  внутрішнього  
аудиту  береться  до  уваги система управління ризиками, що застосовується в установі. Таким 
чином відсутність діяльності з ідентифікації ризиків діяльності головних розпорядників 
бюджетних коштів робить неможливим планування ефективної діяльності з внутрішнього 
аудиту виконавчих органів Дніпровської міської ради.   

 
 Загалом можна констатувати, що усі головні розпорядники бюджетних коштів ДМР не 

мають належно функціонуючої системи внутрішнього контролю згідно з вимогами чинного 
законодавства, яка б забезпечила дотримання законності та ефективності використання 
бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і 
вимог щодо діяльності розпорядників бюджетних коштів і підприємств, установ та 
організацій, що належать до сфери їх управління. 

 
 Внутрішній фінансовий контроль (в широкому сенсі цього терміну) повинен 

забезпечити належне (законне, економічне, ефективне, результативне та прозоре)  управління 
державними  фінансами  і  розглядається  як  сукупність трьох складових:  внутрішнього 
контролю, внутрішнього аудиту та їх гармонізації («Концепція  розвитку державного 
внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року»).  

 
 Зважаючи на вищевикладене, є побоювання автономного та неузгодженого 

запровадження окремими розпорядниками власних систем внутрішнього контролю, що 
фактично призведе до створення різних стандартів у цій сфері та подальшої відсутності 
гармонійної взаємодії між розпорядниками бюджетних коштів, підрозділом внутрішнього 
аудиту та врешті-решт може нашкодити досягненню законодавчо визначеної мети розвитку 
системи внутрішнього контролю та аудиту Дніпровської міської ради.            

 
3.3. Розуміння сутності внутрішнього контролю з боку головних розпорядників 
бюджетних коштів Дніпровської міської ради  

 
З огляду на об’єкт дослідження заслуговує увагу деякі додаткові пояснення, що були 

надані головними розпорядниками бюджетних коштів ДМР з приводу відсутності у них 
спеціально прийнятих документів щодо системи внутрішнього контролю –  

 
«…проведення контролю та аудиту виконавчих органів міської ради та підприємств, 

установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади 
міста здійснює Управління аудиту та контролю Дніпровської міської ради у формі ревізій, 
перевірок, оцінки та аналізу.» (лист Інспекції з питань праці та зайнятості населення 
Дніпровської міської ради від 24.07.2019р. вих.№7\1-957) 

 



« …організація внутрішнього контролю та забезпечення здійснення внутрішнього 
аудиту у підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управляння 
департаменту, здійснюється управлінням аудиту та контролю Дніпровської міської ради» 
(лист Департаменту громадського порядку і цивільного захисту від 06.08.2019р. вих..№11/9-
78) 

 
«…Інспекція є виконавчим органом Дніпровської міської ради, у свою чергу в 

Дніпровській міській раді створено Управління аудиту та контролю Дніпровської міської 
ради» (лист Інспекції з питань контролю за паркуванням №3/2-124 від 19.07.2019р.) 

 
«…Згідно до п.1.2 Положення Департамент підзвітній та підконтрольний 

Дніпровській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Дніпровської міської ради, 
міському голові, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів, 
керуючому справами виконавчого комітету міської ради.» (лист Департаменту 
адміністративних послуг та дозвільних процедур від 25.07.2019р. вих.№4/5-228).     

 
«…забезпечення внутрішнього контролю та аудиту діяльності департаменту 

гуманітарної політики Дніпровської міської ради, підприємств, установ, закладів, що 
належать до сфери управління департаменту – здійснюється у відповідності до 
національних стандартів бухгалтерського обліку, затверджених Кабінетом Міністрів 
України…» (лист Департаменту гуманітарної політики №11/8-70 від 22.07.2019) 

 
 « … У департаменті житлового господарства Дніпровської міської ради внутрішній 

фінансовий контроль здійснюється посадовими особами Департаменту в межах своїх 
повноважень та відповідно з посадовими інструкціями»  (лист Департаменту житлового 
господарства №3/17 – 3212 від 24.07.2019р.) 

 
«… Внутрішній контроль в самому управлінні здійснюється керівником та 

працівниками відповідно до їх посадових обов’язків та здійснення державних закупівель через 
електронну систему закупівель ProZorro» (лист Управління з питань охорони культурної 
спадщини №7/8-76 від 22.07.2019р.)  

 
Вищенаведені цитати можуть свідчити про недостатню поінформованість керівників 

головних розпорядників бюджетних коштів Дніпровської міської ради про суть, мету та 
механізми внутрішнього контролю, наявність якого визначена ч.3 ст.26 Бюджетного Кодексу 
України. Це створює небезпеку відсутності дієвого внутрішнього контролю навіть за умови 
прийняття головними розпорядниками бюджетних коштів відповідних нормативних 
документів щодо запровадження внутрішнього контролю.  

 
Проблема недостатньої інформаційної забезпеченості діяльності із внутрішнього 

контролю була відображена у змісті «Концепції  розвитку державного внутрішнього 
фінансового контролю на період до 2017 року» (затверджено Розпорядженням КМУ від 
24.05.2005р. №158). Так у Розділі ІІІ Концепції зазначено - у   законодавчих  актах  не  
розкрито  суть  поняття  внутрішнього контролю.  Зазначене питання також не має належного  
наукового  та методичного   обґрунтування.  Як  наслідок,  дієве  функціонування 
внутрішнього контролю в органах державного і комунального  сектору  на  даний час не 
забезпечено.  Недостатнім є розуміння керівниками таких органів усіх  рівнів  їх  персональної  
відповідальності  за діяльність та досягнення мети очолюваних ними органів.  Фактично у 
системі внутрішнього контролю повинні бути задіяні всі  підрозділи органів державного і 
комунального сектору.  

 
Проблема відсутності прогресу у запровадженні систем внутрішнього контролю 

визначена у «Концепції реалізації державної політики у сфері реформування системи 
державного фінансового контролю до 2020 року», схваленої Розпорядженням КМУ  
від 10.05.2018 р. № 310-р  - (цитата)  практика свідчить, що така ситуація склалася через 



неналежну практичну реалізацію принципів управлінської відповідальності та підзвітності, а 
керівники різних рівнів не повною мірою усвідомлюють свою відповідальність щодо 
забезпечення ефективного управління бюджетними коштами на всіх стадіях бюджетного 
процесу та не розуміють сутності державного внутрішнього фінансового контролю.  

 
Концепція визначила низьку спроможність розпорядників бюджетних коштів до 

впровадження та розвитку внутрішнього контролю через недостатній рівень усвідомлення 
сутності державного внутрішнього фінансового контролю та відповідальності за результати їх 
діяльності, зокрема перед суспільством.  

 
4. Пропозиції громадської експертизи  
 

Для забезпечення належного запровадження та функціонування системи внутрішнього 
контролю діяльності головних розпорядників бюджетних коштів Дніпровської міської ради 
пропонуємо  -    

 
4.1. Чітко розмежувати діяльність із внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю  за 

місцевими фінансами. Для цього:  
 4.1.1. Внести зміни до Положення та організаційної структури Управління 

аудиту та контролю Дніпровської міської ради якими передати функції внутрішнього 
контролю керівникам головних розпорядників бюджетних коштів Дніпровської міської ради;  

 4.1.2. Визначити  Управлінню аудиту та контролю Дніпровської міської ради 
виконання функцій внутрішнього аудиту згідно з вимогами чинного законодавства, зокрема, 
щодо здійснення оцінки функціонування системи внутрішнього контролю головних 
розпорядників бюджетних коштів Дніпровської міської ради.  

 
4.2.  Прийняти нормативний акт (розпорядчий документ) яким:  
 визначити єдиний порядок (стандарт) запровадження (імплементації) системи 

внутрішнього контролю всіма головними розпорядниками бюджетних коштів Дніпровської 
міської ради керуючись «Основними засадами здійснення внутрішнього контролю 
розпорядниками бюджетних коштів» (затверджено Постановою КМУ  від 12.12.2018 р. № 
1062) та «Методичними  рекомендаціями з організації внутрішнього контролю 
розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах» 
(затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 14.09.2012 №9950; 

 визначити порядок взаємодії головних розпорядників бюджетних коштів та 
Управління аудиту та контролю щодо здійснення останнім ефективної оцінки системи 
внутрішнього контролю головних розпорядників бюджетних коштів.  

 
4.3. Зобов’язати керівників головних розпорядників бюджетних коштів Дніпровської 

міської ради прийняти необхідні внутрішні документи для забезпечення функціонування 
системи внутрішнього контролю згідно з вимогами «Основних засад здійснення внутрішнього 
контролю розпорядниками бюджетних коштів» (затверджено Постановою КМУ  від 
12.12.2018 р. №1062) та «Методичних  рекомендацій з організації внутрішнього контролю 
розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах» 
(затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 14.09.2012 №9950.  

 
4.4. Зобов’язати головних розпорядників бюджетних коштів Дніпровської міської ради 

здійснити заходи з ідентифікації, оцінки та визначення способів реагування на ризики, як 
одного з ключових елементів системи внутрішнього контролю;      

   
4.5. Організувати регулярне інформування та навчання відповідальних осіб та 

керівників розпорядників бюджетних коштів Дніпровської міської ради з питань належного 
функціонування системи внутрішнього контролю;   

 



4.6. Як обов’язковий компонент, включати до змісту публічних звітів головних 
розпорядників бюджетних коштів Дніпровської міської ради інформацію про стан системи 
внутрішнього контролю та втілені за ним заходи. Розмістити на офіційному сайті 
Дніпровської міської ради ключову інформацію системи внутрішнього контролю - інформацію 
про ідентифіковані та оцінені ризики в діяльності головних розпорядників бюджетних коштів 
та визначення способів реагування на ці ризики.   
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