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ВИСНОВОК  
громадської експертизи діяльності органу   

внутрішнього аудиту 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 спеціально створеного для виконання функцій внутрішнього аудиту 
виконавчого органу Дніпровської міської ради щодо здійснення внутрішнього аудиту  
діяльності головних розпорядників бюджетних коштів Дніпровської міської ради у період 
2018 рік - 1 півріччя 2019 року.  
 
1.3. Мета громадської експертизи -  

Оцінити відповідність діяльності спеціально створеного для виконання функцій 
внутрішнього аудиту виконавчого органу Дніпровської міської ради вимогам чинного 
законодавства України  у період 2018 рік - 1 півріччя 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». 
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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; 

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 року № 2939-VI; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 р. №1001  «Деякі питання 
здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту»; 

Постанова Кабінету Міністрів України 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»;  

«Порядок здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього 
аудиту», затверджено  Постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 р. №1001; 

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

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

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

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

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

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

«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;  

 
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 Кабінету Міністрів України 
№1053 від 10.07.1998р.); «Порядок здійснення міністерствами, іншими центральними 
органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю» (затверджено Постановою 
Кабінету Міністрів України № 685 від 22.05.2002р.); «Порядок проведення внутрішньої 
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контрольно-ревізійної роботи в системі центрального органу виконавчої влади» (затверджено 
Постановою Кабінету Міністрів України 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 Кабінету Міністрів України 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 Кабінету Міністрів України 
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  (у т.ч. внутрішнього аудиту) 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 аудиту були 

визначені ч.3 ст.26 Бюджетного Кодексу України при прийнятті його нової редакції у 2010 
році та повністю відповідали «Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового 
контролю...». Ці вимоги стосуються 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 декілька нормативних документів у сфері регулювання 
внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту.     

 
 Постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 р. №1001 було затверджено 

«Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого 
аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних 
органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади».  Пунктом 5 цієї Постанови Кабінету Міністрів 
України було рекомендовано органам місцевого самоврядування утворити  з 1 січня 2012 р. 
структурні підрозділи внутрішнього аудиту. 

 
 Наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 р. № 1247 було затверджено 

«Стандарти внутрішнього аудиту». Відповідно до пункту 1.1 Стандарти  розроблені  з  метою  
визначення  єдиних підходів  до  організації  та  проведення   внутрішнього   аудиту, 
підготовки   аудиторських  звітів,  висновків  та  рекомендацій  у міністерствах та інших 
центральних органах  виконавчої  влади,  їх територіальних  органах  та  бюджетних 
установах,  які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади (далі - установа), оцінки якості такого аудиту. Органи місцевого 
самоврядування у Стандартах не згадуються.  
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Розпорядженням Кабінету Міністрів України 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 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 аудиту розпорядника бюджетних коштів та 
визначено компетенцію Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України щодо 
нормативного регулювання діяльності з організації внутрішнього аудиту, у тому числі щодо 
розпорядників бюджетних коштів органів місцевого самоврядування. Враховуючи 
вищенаведене, вважаємо, виправданим розповсюдження дії нормативних актів Кабінету 
Міністрів України та Міністерства фінансів України у сфері внутрішнього фінансового 
контролю на діяльність підрозділів внутрішнього аудиту органів місцевого самоврядування.       

 
 Постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2018р. № 1062 було внесено зміни до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 р. №1001. Серед іншого, пункт 5 
Постанови №1001 було доповнено рекомендацією органам місцевого самоврядування під   час   
організації  та  здійснення  внутрішнього  аудиту керуватися  затвердженим цією постановою 
Порядком та прийнятими на його виконання    нормативно-правовими актами Міністерства 
фінансів. Окрім того раніше затверджений Постановою №1001 нормативний акт щодо 
організації підрозділів внутрішнього аудиту був суттєво доповнений та змінив назву на 
«Порядок здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту», що 
є більш прийнятним для застосування органами місцевого самоврядування.   

 
 Пунктами 3, 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2018р. № 1062 було 

рекомендовано органам місцевого самоврядування привести у двомісячний строк власні 
нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою та здійснити інші заходи, зокрема, 
забезпечити у двомісячний строк підписання декларацій внутрішнього аудиту.  

 
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 до 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. 

 
Додатком до Розпорядження №100 є форма даних щодо результатів проведених 

перевірок. У формі визначено варіанти відображення підсумків перевірок внутрішнього 
контролю – недоотримання фінансових ресурсів; незаконних витрат ресурсів; нецільових 
витрат; недостач та розкрадань; операцій, проведених з порушенням чинного законодавства; 
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інших порушень фінансової дисципліни. За змістом результатів, ці перевірки схожі на заходи 
внутрішньої контрольно-ревізійної роботи у формі виїзних інспекційних контрольних заходів.       

 
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 та аудиту 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 Дніпровської міської ради». Рішенням 
Дніпровської міської ради від 21.12.2016р. №34/17 Положення про Управління аудиту та 
контролю було викладено у новій редакції. 

 
На офіційному сайті Дніпровської міської ради https://dniprorada.gov.ua розміщено  

інформацію про Управління аудиту та контролю (надалі – Управління), а саме:  
 Основні напрями діяльності;   
 Нормативні акти, якими управління користується в роботі; 
 Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру 

начальника управління (за 2015-2018р.р.) та заступника начальника управління (за 2017-
2018р.р.);  

 Організаційна структура управління;   
 Персональний склад співробітників управління;   
 Положення про управління;  
 Звіт про проведену роботу за 2018 рік;   
 Звіт про стан роботи із зверненнями громадян за 2018 рік;   
 Інформація про підпорядковані комунальні підприємства.  
 
Згідно з оприлюдненою інформацією у штаті Управління працюють 15 осіб. 

Управління очолюють начальник та заступник. Управління має у складі три відділи – відділ 
контролю (4 особи), відділ аудиту (4 особи), відділ перевірок та аналітики (5 осіб). 

Управління не є юридичною особою та підпорядковано Дніпровському міському 
голові. Реорганізація та ліквідація управління здійснюється за рішенням Дніпровської міської 
ради.  

Для отримання додаткової інформації про діяльність управління до нього було 
направлено 5 запитів про публічну інформацію.  

 
 
3. Мотивувальна частина  
 
3.1. Відсутність документів, що визначають діяльність Управління аудиту та контролю    

 
Вивчення відповідей на запити є підгрунтям для констатації відсутності ключових 

документів діяльності Управління, а саме відсутні  
 Внутрішні документи з питань проведення внутрішнього аудиту, які б визначали 

порядок планування та проведення внутрішніх аудитів, документування, реалізації їх 
результатів, що не відповідає вимогам п.1.2 Стандартів внутрішнього аудиту (затв. Наказом 
Мінфіну №1247 від 04.10.2011р.); 

 Декларація внутрішнього аудиту, що не відповідає вимогам п.п. 3, 4 Постанови 
КМУ від 12.12.2018р. №1-62 (лист Управління від 25.07.2019р. №1/1-574), п.5-1 «Порядку 
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здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту» 
(затв.Постановою КМУ від 12.12.2018р. №1-62). 

 
Вважаємо, що порядок планування та проведення внутрішніх аудитів, документування, 

реалізації їх результатів є одним з ключових нормативних документів в організації роботи з 
внутрішнього аудиту. Без визначення такого порядку налагодження ефективної роботи 
підрозділу внутрішнього аудиту та комунікації з об’єктами перевірок є вкрай ускладненими. 

 
Запровадження декларації внутрішнього аудиту є новацією, запровадженою 

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 р. № 1062.  
За змістом  п.5-1 «Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів 

внутрішнього аудиту» керівник органу підписує з керівником підрозділу внутрішнього аудиту   
декларацію  внутрішнього  аудиту,  в  якій зазначаються  мета (місія) та цілі, принципи 
незалежності, основні  повноваження та обов’язки підрозділу.  

У разі призначення нового керівника органу  та/або  керівника підрозділу внутрішнього 
аудиту декларація внутрішнього  аудиту  підписується  протягом місяця  з дня такого 
призначення.  

 
Виходячи зі змісту нормативного акту вважаємо, що вищезазначена декларація також 

виконує роль публічної особистої поруки посадових осіб щодо забезпечення ефективного  
функціонування системи внутрішнього аудиту, підкреслює наявні гарантії діяльності 
підрозділу внутрішнього аудиту, місце в ієрархії виконавчих органів та роль в системі 
управління. 
 
 
3.2. Дослідження змісту Положення «Про управління аудиту та контролю Дніпровської 
міської ради»   
 

Управління здійснює діяльність на підставі Положення «Про управління аудиту та 
контролю Дніпровської міської ради» (надалі – Положення). Це Положення було затверджено 
Рішенням Дніпровської міської ради №34/17 від 21.12.2016р.. За наявною інформацією 
починаючи з дати ухвалення зміни та доповнення до положення не вносилися.  

 
Пункт 1.3 Положення визначає перелік нормативних актів, якими управління керується 

у своїй діяльності. Цей пункт Положення та розміщена на офіційному сайті ДМР інформація 
про нормативні акти, якими Управління користується в роботі не визначає основні нормативні 
акти з питань організації внутрішнього аудиту, а саме – Бюджетний кодекс України, 
Постанову Кабінету Міністрів України  від 28.09.2011 р. № 1001 «Деякі питання здійснення 
внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту», Стандарт внутрішнього 
аудиту (затверджено Наказом Міністерства фінансів України   від 04.10.2011  № 1247). 
Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року 
(затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2005 р. №158).  

 
 Відповідно до п.1.2 Стандартів внутрішнього аудиту (затверджено Наказом Мінфіну 

№1247 від 04.10.2011р.) положення про підрозділ внутрішнього  аудиту повинно містити   
вимоги  щодо дотримання Бюджетного   кодексу   України, «Порядку здійснення 
внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту»,  «Стандартів 
внутрішнього аудиту»  та  Кодексу  етики  працівників підрозділу внутрішнього аудиту, 

 
Вважаємо, що відсутність посилань на ключові нормативні документи може бути 

підгрунтям для можливого спотворення діяльності Управління та виконання непритаманних 
йому функцій.  
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Як визначено у пунктах 2.1 – 2.7 Положення основними завданнями управління є:  
 
 Здійснення аналізу існуючих програм, рішень, розпоряджень стосовно їх 

ефективного виконання з поданням пропозицій щодо усунення порушень, недоліків, 
невідповідностей; 

 Проведення контролю та аудиту виконавчих органів ДМР та комунальних 
підприємств, установ, організацій у формі ревізій, перевірки, оцінки, аналізу 

 Проведення перевірок щодо виконання функціональних обов’язків працівниками 
виконавчих органів ДМР та комунальних підприємств, установ, організацій 

 Аналіз причин неналежної організації роботи з виконання функціональних 
обов’язків працівниками виконавчих органів ДМР та комунальних підприємств, установ, 
організацій, а також здійснення перевірок комунальних підприємств, установ, організацій   

 Проведення аналізу бюджетних та фінансових документів з поданням 
пропозицій щодо усунення порушень, недоліків, невідповідностей 

 Виявлення причин і умов, які породжують зволікання і бюрократизм у роботі 
виконавчих органів із внесенням пропозицій щодо їх усунення та притягнення винних до 
відповідальності.  

 
Звертає на себе фактичне дублювання визначених у положенні завдань Управління  

(щодо перевірок комунальних підприємств, установ, організацій; аналіз програм – 
бюджетних/фінансових документів; аналіз причин неналежної організації роботи працівників - 
виявлення причин і умов, які породжують зволікання і бюрократизм).  

 
Окрім того, у визначених Положенням завданнях Управління спостерігається 

поєднання функціонально різних понять «контроль» та «аудит», як рівнозначних термінів. 
Зокрема, за вищезазначеними формами діяльності передбачається проведення однакових 
заходів з ревізій, перевірок, оцінки, аналізу. 

 
 Положення не визначає чіткого переліку об’єктів внутрішнього аудиту.  
  
 У свою чергу п/п 1 п.5 «Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення 

підрозділів внутрішнього аудиту» (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 
28.09.2011 р. N 1001) визначає, що підрозділ внутрішнього аудиту проводить оцінку:  - 
ефективності функціонування системи внутрішнього контролю; - ступеня виконання і 
досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах; ефективності планування  і  
виконання  бюджетних  програм  та результатів  їх  виконання, управління бюджетними 
коштами; - якості надання адміністративних послуг та    виконання контрольно-наглядових 
функцій, завдань, визначених актами законодавства; - використання і збереження активів; - 
надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій; - управління 
державним майном; - правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності 
фінансової і бюджетної звітності; - ризиків, які  негативно  впливають  на  виконання  функцій  
і завдань  державного   органу, його   територіальних   органів, підприємств,  установ  та  
організацій,  що належать до сфери його управління. 

 
 Нечітке визначення в Положенні об’єктів аудиту створює небезпеку залишення поза 

увагою Управління важливих аспектів діяльності виконавчих органів ДМР та неякісне 
проведення діяльності із внутрішнього аудиту.  

 
 

3.3. Порівняння функцій відділів Управління аудиту та контролю   
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Начальником Управління 18.04.2017 року прийнято три положення про відділи – «Про 
відділ контролю», «Про відділ перевірок та аналітики», «Про відділ аудиту».      

 
За підсумками порівняння змісту трьох положень про відділи Управління (відділ 

контролю, відділ аудиту, відділ перевірок та аналітики) з’ясовано, що основні завдання (розділ 
2 Положень) відділів є практично ідентичними та у більшості пунктів текстуально 
однаковими.  

 
Наприклад, за однаковими об’єктами «відділ контролю» та «відділ перевірок та 

аналітики» здійснює контроль у формі перевірок, оцінки, аналізів; «відділ аудиту» проводить 
аудит у формі ревізій, перевірки, оцінки, аналізу тощо. Виходячи зі змісту положень 
функціональні принципи поділу Управління на відділи є незрозумілими.  

 
Чинне Положення про Управління та положення про відділи Управління не 

розрізняють функціонал діяльності відділів за визначеними законодавством сферами 
застосування внутрішнього аудиту, такими як –  

 
Аудит ефективності - оцінка діяльності  установи  щодо ефективності функціонування 

системи внутрішнього  контролю,  ступеня  виконання  і  досягнення цілей,  визначених  у 
стратегічних та річних планах,  ефективності планування  і  виконання  бюджетних  програм  
та  результатів   їх виконання,  якості  надання  адміністративних  послуг та виконання 
контрольно-наглядових   функцій,   завдань,   визначених    актами законодавства,   а  також  
ризиків,  які  негативно  впливають  на виконання функцій і завдань установи;  

 
Фінансовий аудит - оцінка діяльності  установи  щодо законності та достовірності 

фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку;  
 
Аудит відповідності - оцінка діяльності    установи    щодо    дотримання     актів 

законодавства,   планів,   процедур,  контрактів  з  питань  стану збереження активів,  
інформації  та  управління  державним  майном. (Джерело - п.1.1 Глави І Розділу ІІІ 
Стандартів внутрішнього аудиту).   

 
Вищенаведені сфери застосування внутрішнього аудиту можуть бути функціональними 

ознаками для визначення внутрішньої структури Управління.  
 
 

3.4. Підпорядкування Управлінню аудиту та контролю двох комунальних підприємств  
 
Згідно з інформацією офіційного сайту Дніпровської міської ради підпорядкованими 

управлінню є два комунальних підприємства КП «Міська залізнична вітка» ДМР та КП 
«Шкільне харчування Бабушкінського району «Школьник» ДМР. В свою чергу, в Положенні 
про Управління та його відділи не передбачається діяльність з управління комунальними 
підприємствами або комунальним майном.     

 
Згідно до п.3.1 Стандартів внутрішнього аудиту (затв.Наказом Мінфіну України   від 

04.10.2011 №1247) внутрішній аудит здійснюється незалежно та об'єктивно. Функціональна 
незалежність передбачає недопущення виконання працівниками підрозділу внутрішнього 
аудиту функцій,  не  пов'язаних  зі  здійсненням внутрішнього аудиту (п.3.4 Стандартів 
внутрішнього аудиту).  

 
 Підпорядкування Управлінню аудиту та контролю Дніпровської міської ради  

комунальних підприємств порушує принцип функціональної незалежності та не відповідає 
змісту п.3.4 «Стандартів внутрішнього аудиту».  
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3.5. Планування діяльності Управління аудиту та контролю 
 
«Стандарти внутрішнього аудиту» (останні зміни від 2017 року) передбачають 

складання піврічних планів проведення внутрішніх аудитів (Глава ІІ Стандартів). В свою 
чергу, пункт 6 «Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів 
внутрішнього аудиту» в редакції Постанови Кабінету Міністрів України №1062 від 
12.12.2018р.) передбачає складання стратегічного плану (на 3 роки) та операційного плану (на 
календарний рік).  

 
Враховуючи ієрархію та час прийняття вищевикладених правових норм можна 

обгрунтовано припустити, що найближчим часом зміст Стандартів у частині строків 
планування діяльності підрозділів внутрішнього аудиту буде приведений у відповідність до 
змісту «Порядку здійснення внутрішнього аудиту...».   

 
Відповідно до абз.7 п.6 «Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення 

підрозділів внутрішнього аудиту» стратегічний та операційний плани (зведені плани) та зміни 
до них оприлюднюються на офіційному веб-сайті державного органу, його територіального 
органу та бюджетної установи. Плани Управління та зміни до них на офіційному веб-сайті 
Дніпровської міської ради не оприлюднено.  

 
Виходячи із наданих на запит документів Управління планує діяльність на півріччя. Ці 

плани мають назву «Перспективний план роботи Управління...» (на запит надано плани на 1-е, 
2-ге півріччя 2018 року та на 1-е півріччя 2019 року).  

 
Наявність стратегічного плану (на три роки) та операційного плану (на один рік) 

діяльності Управління аудиту та контролю не виявлено.  
 
Згідно з п.2.2 «Стандартів внутрішнього аудиту» 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. 

 
Згідно з отриманою публічною інформацією можна констатувати, що головні 

розпорядники бюджетних коштів ДМР не проводять діяльності з визначення та ідентифікації 
ризиків через відсутність системи внутрішнього контролю, тому планування ефективної 
діяльності з внутрішнього аудиту не має на сьогодні інституційного забезпечення. 

 
Відповідно до абз.4 п.6 «Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення 

підрозділів внутрішнього аудиту» стратегічний  та  операційний плани формуються 
підрозділом на підставі  результатів оцінки ризиків та затверджуються керівником державного 
органу, його територіального органу, бюджетної установи не пізніше початку планового 
періоду.  

 
Надані піврічні «Перспективні плани роботи...» затверджено начальником Управління 

аудиту та контролю.  Враховуючи, що Управління аудиту та контролю підпорядковано 
Дніпровському міському голові, не є юридичною особою та враховуючи зміст абз.4 п.6 
«Порядку здійснення внутрішнього аудиту...» бажано проводити завтердження стратегічних та 
операційних планів Управління саме розпорядженнями Дніпровського міського голови. 
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Аналогічна норма щодо затвердження планів діяльності підрозділу внутрішнього аудиту саме 
керівником установи міститься у п.п.2.9, 2.10 «Стандартів внутрішнього аудиту».   

 
Як встановлено п.2.6  «Стандартів внутрішнього аудиту» піврічний план діяльності з 

внутрішнього аудиту  повинен містити: 
 напрям внутрішнього аудиту; 
 тему внутрішнього аудиту; 
 найменування та місцезнаходження установи, в якій проводиться внутрішній  

аудит,  та період діяльності, за який він проводиться (для фінансового аудиту, аудиту 
відповідності); 

 період проведення  (півріччя,  у  якому планується початок та завершення) 
внутрішнього аудиту;  

 
Надані «Перспективні плани роботи...» Управління не містять інформації щодо 

напряму внутрішнього аудиту у запланованих контрольних заходах (аудит ефективності, 
фінансовий аудит, аудит відповідності); місцезнаходження установи, в якій проводиться 
внутрішній  аудит, період діяльності установи (підприємства), за який проводиться внутрішній 
аудит. Зі змісту піврічних (операційних) планів діяльності Управління неможливо зрозуміти 
повний перелік об’єктів на яких заплановано проведення контрольних заходів, зокрема з 
аналізу програм, рішень, розпоряджень, фінансових документів. 

 
У змісті наданих Управлінням «Перспективніх планів роботи...» поруч із визначенням 

заходів із перевірок певних органів виконавчої влади та комунальних підприємств постійно 
зазначаються заходи, що не мають конкретного опису. 

Наприклад, Перспективний план роботи управління на 1 півріччя 2018 року під 
номером 11 визначає захід – (назва заходу) «Проведення аудиту та контролю  виконавчих 
органів міської ради,  підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної 
власності територіальної громади міста на підставі  планів роботи  Управління, доручень чи 
розпоряджень міського голови, рішень міської ради або виконавчого комітету міської ради», 
(строк виконання) «протягом 2018 року під час проведення перевірок».  

 
Окрім того, надані плани не визначають структурні підрозділи управління, що 

відповідають за здійснення запланованих заходів. У планах терміни «аудит» та «контроль» 
вживаються поруч, стосовно певних об’єктів контролю/аудиту вживається слово «перевірка». 
Вищезазначене також підветрджує функціональну невизначеність поділу управління на 
відділи та невідокремленість діяльності з контролю та аудиту.  
 
 
3.6. Публічне звітування Управління аудиту та контролю 
 

На офіційному сайті Дніпровської міської ради розміщено звіт Управління аудиту та 
контролю Дніпровської міської ради Звіт Управління  лише за 2018 рік.  

 
Відповідно до інформації цього звіту у 2018 році Управлінням було проведено дев’ять 

перевірок фінансової та господарської діяльності виконавчих органів ДМР та комунальних 
підприємств (4 перевірки – виконавчих органів; 5 – комунальних підприємств). У звіті не 
зазначено структурних підрозділів управління, які проводили перевірки. Також зміст окремо 
не визначає заходів з аудиту та контролю, також відсутній опис підсумків проведених 
перевірок.  
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Звіт містить інформацію про проведену діяльність з аналізу програм, рішень, 
розпоряджень з подальшим наданням пропозицій по усуненню порушень, недоліків та 
невідповідностей. Проте звіт не містить опису та кількості цих заходів.  

 
Також не конкретним є звіт про діяльність із вибіркового аналізу допорогових 

закупівель та закупівель товарів вартістю понад 200 тис. грн та робіт вартістю понад 1,5 млн 
грн. У звіті зазначено, що з  метою  усунення  виявлених  порушень  були  направлені  листи 
щодо вжиття заходів реагування та недопущення порушень в подальшому. Звіт не містить 
результативної інформації – скільки було здійснено або проаналізовано закупівель та на яку 
суму, діяльність яких головних розпорядників бюджетних коштів досліджувалася, які 
порушення та на яку суму було виявлено.  

 
Звіт згадує про діяльність зі зверненнями громадян. Лише у цьому сегменті роботи 

Управління оприлюднені більш конкретні дані. У 2018 році надійшло 44 звернення.  
 

 
(Інформація зі звіту Управління аудиту та контролю за 2018 рік) 

 
З огляду на тематику звернень викликає сумнів щодо наявності компетенції 

Управління з перелічених питань з огляду на його функції, визначені Положенням про його 
діяльність. Звіт містить інформацію про направлення певних звернень для розгляду за 
належністю, проте скільки цих звернень було передано іншим органам є незрозумілим.  

 
Звіт також не містить інформації про заходи реагування за підсумками розгляду 

звернень громадян.        
 
3.7. Обмеження доступу до публічної інформації про результати перевірок, здійснених 
Управлінням   

 
Для вивчення обсягу та підсумків проведених у 2018 році перевірок на підставі Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» до Управління аудиту та контролю ДМР було 
направлено запит на інформацію (вих.№113-ПІ від 19.07.2019р.) із проханням надати копії 
документів, складених Управлінням за підсумками перевірок у 2018 році.  

 
У свою чергу, Управління  листом від 25.07.2019р. вих.№1/1-576 відмовило у наданні 

інформації посилаючись на зміст «Переліку відомостей виконавчих органів Дніпропетровської 
міської ради, які належать до інформації з обмеженим доступом, та відомостей, які не містять 
ознак публічної інформації» (затверджено Розпорядженням Дніпропетровського міського 
голови від 07.12.2011р. №975-Р – надалі «Перелік відомостей...»). 
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За підсумками повторного розгляду запиту на публічну інформацію Управління аудиту 
та контролю ДМР листом від 10.09.2019р. вих.№1/1-657 також повторно відмовило у наданні 
публічної інформації посилаючись на:  

 
 зміст  Розпорядження  міського  голови  від  06.02.2015р.  №47-Р  «Про  

затвердження порядку  доступу  до  публічної  інформації  Дніпровської  міської  ради»  (у 
попередньому  листі  Управління  посилалося  на  зміст  Розпорядження Дніпропетровського 
міського голови від 07.12.2011р. №975-Р) та  

 проведення  досудових  розслідувань,  розпочатих  на  підставі  актів  перевірок, 
проведених Управління аудиту та контролю Дніпровської міської ради. 

 
У зв’язку із ненаданням актів перевірок надати оцінку стану документального 

оформлення результатів заходів із внутрішнього аудиту не має можливості.   
 
Вважаємо незаконною відмову у наданні публічної інформації - копій документів, 

складених Управлінням за підсумками перевірок у 2018 році. На цей час дії посадових осіб 
Управління оскаржено до Уповноваженого Верховної Ради України.  

 
В свою чергу, вважаємо, що правовими підставами для отримання, як публічної 

інформації, копій документів – висновків (звітів) внутрішнього аудиту є наступні норми 
Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме:   

 ч.5 ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»  - не може бути 
обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, 
користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій 
відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові 
фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно (Предметом 
внутрішнього аудиту є виключно діяльність із розпорядження бюджетними коштами, 
володіння, користування чи розпорядження комунальним майном. Підсумки внутрішнього 
аудиту не можуть вважатися «внутрішньою кореспонденцією»). 

 ч.7 ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»   - обмеженню 
доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим 
доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений (будь-які 
документи із підсумками внутрішнього аудиту Управлінням взагалі не надано);  

 Інформація про використання публічних коштів, до яких віднесено кошти 
місцевих бюджетів та кошти суб’єктів господарювання комунальної власності є відкритою та 
оприлюднюється відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних 
коштів».    

 
 Відкритість інформації про результати внутрішнього фінансового контролю 

(внутрішнього аудиту) передбачалася «Концепцією  розвитку державного внутрішнього 
фінансового контролю на період до 2017 року», затвердженою Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 24.05.2005р. №158. Зокрема, заходами розвитку внутрішнього 
фінансового контролю другого етапу  (2012-2016  роки) передбачалося створення  Мінфіном  
та  Держаудитслужбою  єдиної  бази даних внутрішнього  аудиту  в органах державного і 
комунального сектору;  забезпечення відкритості   і   прозорості   діяльності   усіх суб'єктів 
державного внутрішнього фінансового контролю,  посилення їх взаємодії з громадськістю та 
засобами масової інформації (Розділ V Концепції). Передбачалося, що реалізація Концепції 
сприятиме отриманню обґрунтованої  інформації  про  діяльність  органів державного і 
комунального сектору (Розділ VI Концепції). 

 
«Стратегією  реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 

роки», (затв.Постановою КМУ від 08.02.2017 р. № 142-р) було констатовано, що наслідком 
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нестабільності системи міжбюджетних відносин в Україні стала, серед іншого, відсутність 
належної фінансової прозорості та звітування органів місцевого самоврядування перед 
територіальними громадами, а також механізмів незалежного зовнішнього аудиту та 
громадського нагляду за управлінням місцевими фінансами і комунальним майном (Розділ ІІІ 
Глава 3 Концепції «Міжбюджетні відносини та фіскальна децентралізація»)  

Концепція визначає мету якою є розбудова спроможної, ефективної, прозорої та 
підзвітної системи управління місцевими фінансами, орієнтованої на досягнення цілей сталого 
економічного та соціального розвитку. 

Концепція визначає, що одним із показників, за яким вимірюється досягнення 
результату розв'язання вищезгаданої проблеми, є, зокрема, підвищення індексу 
конкурентоспроможності регіонів України (RCI, Regional Competitiveness Index) за такими 
складовими : (....) збільшення частки органів місцевого самоврядування, що утворили 
підрозділи внутрішнього контролю та аудиту (застосовують незалежний зовнішній аудит; 
механізми громадського контролю). 

Завданням №6 для досягнення визначеної мети є посилення фінансової прозорості та 
підзвітності органів місцевого самоврядування. Концепція зазначає, що виконання цього 
завдання потребує також запровадження на постійній основі механізму контролю з боку 
громадськості за управлінням місцевими фінансами та комунальним майном. 

Вважаємо, що відкритість результатів внутрішнього аудиту та контролю є запорукою 
налагодження дієвого механізму контролю з боку громадськості за управлінням місцевими 
фінансами та комунальним майном.   

 
 

3.8. Ознаки неефективної діяльності Управління щодо проведення заходів внутрішнього 
контролю та аудиту   

 
За результатами державного фінансового аудиту виконання бюджету міста Дніпра за 

2014-2017 роки, проведеного Східним офісом Держаудитслужби, було констатовано наявність 
у Дніпровської міської ради недосконалої системи внутрішнього контролю та аудиту за 
надходженням та використанням фінансових ресурсів територіальної громади міста, що не 
сприяє забезпеченню відповідного захисту її фінансових та майнових інтересів (с.144 «Звіту 
фінансового аудиту...» від 23.03.2018р. -  Звіт розміщено на офіційному сайті 
Держаудитслужби). 

 
Як зазначено у вищезгаданому «Звіті фінансового аудиту...» - Управління аудиту 

розпочало функціонувати з березня 2016 року. За штатним розписом Управління аудиту у 
2016 році налічувалось 11 посад, у 2019 році – 19 посад, витрачено на оплату праці 1,4 млн грн 
(у т.ч. за 2016 рік – 0,3 млн грн та за 2017 рік 1,1 млн грн). За інформацією Управління аудиту 
в 2016 році проведено 5 перевірок комунальних підприємств, у 2017 році – 2, ще 5 тривають 
на момент проведення аудиту. (...) Інформація про результати проведених перевірок до 
аудиторського дослідження Управлінням аудиту не надано (стор.143 Звіту Східного офісу 
ДАСУ).  

 
Звіт фінансового аудиту Східного офісу ДАСУ містить інформацію про проведення у 

2014-2015 роках чисельних контрольних заходів внутрішнього контролю виконавчими 
органами районних у місті рад та департаментами та управліннями міської ради. За 
інформацією звіту найбільшу кількість контрольних заходів було здійснено Фінансово-
економічним департаментом ДМР (2014 рік – 21; 2015 рік – 25) та Управлінням освіти та 
науки ДМР (2014 рік – 20; 2015 рік – 13). Найбільші суми порушень, що показані у Звіті, були 
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встановлені Департаментом охорони здоров’я ДМР (2015 рік – 79,2 тис.грн), Фінансово-
економічним департаментом ДМР (2015 рік - 376,6 тис.грн, 2014 рік – 23,3 тис.грн), Відділом 
бухгалтерського обліку та звітності ДМР (2015 рік – 43,7 тис.грн).  

 
За період 2017 року (тобто після передачі функцій організації внутрішнього 

фінансового контролю від Департаменту економіки фінансів та міського бюджету до 
Управління аудиту та контролю) Звіт фінансового аудиту Східного офісу ДАСУ не містить 
інформації щодо проведення заходів внутрішнього фінансового контролю (перевірок, ревізій) 
виконавчими органами ДМР. Єдиним виключенням є вибіркові перевірки головних 
розпорядників бюджетних коштів, проведені фахівцями Департаменту економіки, фінансів та 
міського бюджету з питань правильності складання та затвердження кошторисів, планів 
асигнувань та розрахунків до них (2014 рік – 13; 2015 рік – 15; 2016 рік – 4; 2017 рік – 6).  

 
В результаті вивчення запитів на публічну інформацію було встановлено, що станом 

на 3 квартал 2019 року переважна більшість головних розпорядників бюджетних коштів ДМР 
не має розпорядчих та організаційних документів щодо організації внутрішнього фінансового 
контролю (окремі документи щодо впровадження системи внутрішнього контролю прийняті 
лише 5-ма розпорядниками).     

 
Виходячи з вимог чинного законодавства внутрішній   аудит   повинен   визначати,   

яким чином здійснюється  внутрішній контроль,  включаючи способи попереднього  
контролю. Виходячи із відсутності визначеної законодавством цілісної системи внутрішнього 
контролю у головних розпорядників бюджетних коштів функціонування ефективної системи 
внутрішнього аудиту органів Дніпровської міської ради є неможливим.   

 
У 2018 році Управлінням аудиту та контролю було проведено 9 контрольних заходів у 

вигляді перевірок, у тому числі 5 перевірок фінансової та господарської діяльності 
комунальних підприємств ДМР. У тому ж році разом із контрольними заходами Управління 
були проведені заходи з аудиту Східним офісом Держаудитслужби, по тих самих об’єктах. А 
саме і Управлінням і Східним офісом Держаудитслужби були перевірені –  

 КП «Розвиток – Дніпро» ДМР  
 КП «Зооконтроль» ДМР 
 
Виходячи з припущення, що державний аудит є більш незалежним,  витрачання 

коштів та ресурсів Управління аудиту та контролю на перевірку комунальних підприємств, які 
є об’єктом державного аудиту, не можна вважати ефективним. Остаточних висновків щодо 
ефективності контрольних заходів щодо вищезазначених комунальних підприємств зробити 
неможливо через ненадання Управлінням актів перевірок. 

 
Здійснити порівняння результатів контрольних заходів Управління із заходами 

внутрішнього фінансового контролю у попередні роки не є можливим через відсутність 
кількісних показників заходів у звіті Управління за 2018 рік. 

 
 

4. Пропозиції громадської експертизи  
 

Для належного функціонування системи внутрішнього аудиту діяльності головних 
розпорядників бюджетних коштів Дніпровської міської ради пропонуємо  -    

 
4.1. Прийняти Управлінням аудиту та контролю Дніпровської міської ради внутрішні 

документи з питань проведення внутрішнього аудиту, які б визначали порядок планування та 
проведення внутрішніх аудитів, документування, реалізації їх результатів;  
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4.2. Скласти та підписати декларацію  внутрішнього  аудиту між Дніпровським 
міським головою та керівником Управлінням аудиту та контролю Дніпровської міської в якій 
визначити мету (місію) та цілі, принципи незалежності, основні  повноваження та обов’язки 
Управлінням аудиту та контролю Дніпровської міської згідно з вимогами пункту 5-1 «Порядку 
здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту» (затверджено 
Постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 р. №1001); 

 
4.3. Викласти Положення «Про Управління аудиту та контролю Дніпровської міської 

ради» у новій редакції. Визначити зміст Положення, головні нормативні документи в 
діяльності, опис об’єктів внутрішнього аудиту, повноваження Управління на підставі змісту 
«Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту» 
(затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 р. №1001) та «Стандартів 
внутрішнього аудиту» (затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 р. 
№ 1247);     

 
4.4. Визначити  Управлінню аудиту та контролю Дніпровської міської ради 

виконання виключно функцій внутрішнього аудиту згідно з вимогами чинного законодавства;   
 
4.5. Переглянути структуру Управління аудиту та контролю Дніпровської міської 

ради з огляду на наявні сфери застосування внутрішнього аудиту (аудит ефективності, 
фінансовий аудит, аудит відповідності). Внести відповідні зміни до положень про відділи за 
підсумками перегляду структури Управління;   

 
4.6. Забезпечити функціональну незалежність Управління аудиту та контролю 

Дніпровської міської ради шляхом передання підпорядкованих йому комунальних 
підприємств до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів 
Дніпровської міської ради;   
 

4.7. Скласти стратегічний та операційний план діяльності Управління аудиту та 
контролю Дніпровської міської ради згідно з вимогами «Порядку здійснення внутрішнього 
аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту» (затверджено Постановою Кабінету 
Міністрів України від 28.09.2011 р. №1001) із затвердженням планів розпорядженнями 
Дніпровського міського голови;  

 
4.8. Зміст операційного плану діяльності визначати згідно з вимогами пункту 2.6 

«Стандартів внутрішнього аудиту» (затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 
04.10.2011 р. № 1247); 

 
4.9. Забезпечити формування стратегічного  та  операційного планів діяльності 

Управління аудиту та контролю Дніпровської міської на підставі  результатів оцінки ризиків 
головних розпорядників бюджетних коштів. Для цього зобов’язати головних розпорядників 
бюджетних коштів Дніпровської міської ради провести ідентифікацію та оцінку ризиків в 
порядку запровадження системи внутрішнього контролю з узагальненням та регулярним 
переглядом цієї інформації;  

 
4.10. Здійснювати змістовне наповнення публічних звітів Управління аудиту та 

контролю Дніпровської міської ради інформацією з описом кількісних та якісних результатів  
діяльності, які б дозволяли скласти уяву про результати діяльності Управління. Реалізація 
цього заходу сприяє підвищенню рівня довіри мешканців до керівників виконавчих органів 
Дніпровської міської ради, зменшенню соціальної напруги у громаді шляхом підвищення 
якості поінформованості громади про результати роботи Управління аудиту та контролю 
Дніпровської міської ради; 
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4.11. Визначити інформацію про результати контрольних заходів, викладену в актах 
перевірок  Управління аудиту та контролю Дніпровської міської ради, як публічну та 
безперешкодно надавати її на запити в порядку, визначеному  Законом «Про доступ до 
публічної інформації»;  

 
4.12. Управлінню аудиту та контролю підвищити ефективність діяльності із 

внутрішнього аудиту регулярним охопленням заходами контролю сфери діяльності 
розпорядників бюджетних коштів Дніпровської міської ради з найбільшими фінансовими 
ризиками та орієнтацією на виявлення значних фінансових порушень. Не допускати 
необгрунтованого дублювання контрольних заходів на одних й тих самих об’єктах контролю 
разом із Держаудитслужбою;     

 
4.13. На виконання «Стратегії  реформування системи управління державними 

фінансами на 2017-2020 роки», (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 
08.02.2017 р. № 142-р) налагодити взаємодію та співпрацю з активними мешканцями міста та 
інститутами громадянського суспільства у сфері громадського нагляду за управлінням 
місцевими фінансами з метою підвищення ефективності власної діяльності із внутрішнього 
аудиту.         
 

Громадські експерти: 
Андреєв О.М. Літвінов О.В. Заморський В.А. 
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