
ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о.директора Департаменту освіти і

на 2019 -  2021 роки (із змінами)
Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації

I. МЕТА (МІСІЯ) ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
/

Мета (місія) внутрішнього аудиту.
Дотримання принципів законності та ефективності в діяльності Департаменту освіти і науки (далі- Департаменту) та установ, що 

входять до мережі Департаменту, впровадження аудиторських рекомендацій.
Підготовка та надання Директору Департаменту, керівникам установ, що входять до мережі Департаменту, об'єктивних і незалежних 

висновків та рекомендацій щодо:
запровадження в Департаменті ризик-орієнтованої системи внутрішнього контролю, спрямованої на забезпечення дотримання 

законності та ефективності використання бюджетних коштів і матеріальних ресурсів;
удосконалення системи управління фінансовими та матеріальними ресурсами, зокрема стосовно прийняття та впровадження 

управлінських рішень з питань використання бюджетних коштів;
запобігання фактам незаконного, неефективного та не результативного використання бюджетних коштів;
запобігання виникненню помилок чи інших недоліків з питань фінансово-господарської діяльності Департаменту та установ, що 

входять до мережі Департаменту.
II. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПОВ’ЯЗАНЕ 3:
1) Припиненням повноважень щодо здійснення Департаментом освіти і науки облдержадміністрації аудиторської діяльності у 

підпорядкованих їм закладах освіти згідно наказу по Департаменту від 22.07.2019 №340 та розпорядження в.о. голови облдержадміністрації 
від 19.09.2019 №890-р.



Зокрема, діяльність внутрішнього аудиту здійснювалась двома спеціалістами Комунальної установи “Навчально-методичний центр 
якості освіти та координації господарської діяльності навчальних закладів області”, що підпорядкована Департаменту. При цьому, вказані 
спеціалісти не перебували у прямому підпорядкуванні керівнику Департаменту та фактично виконували інші функціональні обов’язки, не 
пов’язані з аудиторською діяльністю. А в другому півріччі цього року дані посади стали вакантними, що призвело до не виконання 
Департаментом Операційного та Стратегічного планів діяльності.

Вказане послужило передумовою для прийняття рішення щодо припинення повноважень в частині здійснення Департаментом освіти 
і науки облдержадміністрації аудиторської діяльності у підпорядкованих їм закладах освіти в особі Комунальної установи.

2) Часткової зміни функцій Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, що обумовлено зміною у діючому законодавстві з 
питань освіти та створенням згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 №935 Управління Державної служби якості 
освіти у Чернівецькій області.

Обґрунтування щодо внесення змін до зведеного Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Департаменту освіти і науки 
Чернівецької обласної державної адміністрації на 2019 -  2021 роки, затвердженого директором Департаменту освіти і науки Чернівецької 
обласної державної адміністрації О. Палійчук 11.02.2019, наведено у додатку до цього зведеного Стратегічного плану.

ПІ. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
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3.1. Стратегічні цілі внутрішнього аудиту на 2019 -  2021 роки визначено з урахуванням стратегії (пріоритетів) та цілей діяльності 
Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації:

С т рат егічн і ц іл і (пріорит ет и) діяльност і держ авного  
органу

О сновні докум ент и, я к і визначаю т ь ст рат егію  
(пріорит ет и) т а ц іл і діяльност і держ авного органу

Ст рат егічна ціль внут ріш нього аудит у

1 2 3
Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації (до припинення аудиторської діяльності)

Забезпеченні реалізації на території області державної 
політики у сфері освіти та науки.
Визначення потреб, розробка пропозицій щодо 
розвитку та удосконалення системи освіти, мережі її 
закладів.
Впровадження дієвої системи внутрішнього 
контролю, спрямованої на посилення відповідальності 
керівників за управління і розвиток установи в цілому, 
якісне виконання завдань та управління ризиками для 
досягнення мети - законності, економічності, 
ефективності, результативності та прозорості 
витрачання бюджетних коштів.

Положення про Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, Бюджетний кодекс України, 
Закони України про усі форми освіти.
Указ Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 
“Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні 
на період до 2021 року”,
Указ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 
“Про затвердження Стратегії національно- 
патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 
роки”.
Концепція розвитку освіти України на період 
2015-2025 років.
Концепція реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти “Нова 
українська школа» на період до 2029 року”.

Запровадження ризик-орієнтованої системи 
внутрішнього контролю, спрямованої на забезпечення 
дотримання законності та ефективності використання 
ресурсів.

Удосконалення системи управління фінансовими та 
матеріальними ресурсами. Запобігання фактам 
незаконного, неефективного та нерезультативного 
використання бюджетних коштів.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері 
внутрішнього аудиту (до прийняття рішення щодо 
припинення такої діяльності).



___________________ з____________________
Інші нормативні акти Кабінету Міністрів України та 
галузевого міністерства.__________________________

3.2. Завдання внутрішнього аудиту та ключові показники результативності, ефективності та якості внутрішнього аудиту на 2019 -  2021 
роки, спрямовані на досягнення стратегічних цілей внутрішнього аудиту:

Стратегічна ціль внутрішнього аудиту Завдання внутрішнього аудиту
Ключові показники результативності, ефективності та якості внутрішнього аудиту

2019 р ік 2020рік 2021 рік

1 2 3 4 5

Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації (до припинення аудиторської діяльності)
Запровадження ризик-орієнтованої 
системи внутрішнього контролю, 
спрямованої на забезпечення 
дотримання законності та 
ефективності використання ресурсів.

Удосконалення системи управління 
фінансовими та матеріальними 
ресурсами. Запобігання фактам 
незаконного, неефективного та 
нерезультативного використання 
бюджетних коштів.

Забезпечення реалізації державної 
політики у сфері внутрішнього аудиту 
(до прийняття рішення щодо 
припинення такої діяльності).

1. Проведення внутрішніх фінансових 
аудитів та аудитів відповідності в 
установах, що входять до мережі 
Департаменту.

1) частка таких аудитів 
становить 100% в загальній 
кількості запланованих 
внутрішніх аудитів.
2) частка аудиторських 
рекомендацій,
прийнятих керівником 
державного органу, 
становить не менше 80% від 
загальної кількості наданих 
рекомендацій.
3) частка результативних 
рекомендацій становить не 
менше 5%.

/

2.3абезпечення процесів планування 
на основі ризик-орієнтованого відбору 
та звітування підрозділом 
внутрішнього аудиту

Згідно вимог нормативних 
актів.

3. Підвищення якості аудиту. Формування та виконання 
Програми забезпечення та 
підвищення якості 
внутрішнього аудиту, та 
здійснення внутрішньої оцінки 
якості (в період до припинення 
аудиторської діяльності).
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IV. ПРІОРИТЕТНІ ОБ’ЄКТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
За результатами ризик-орієнтованого відбору об’єктів внутрішнього аудиту сектором внутрішнього аудиту апарату 

облдержадміністрації та спеціалістами, що здійснюють аудиторську діяльність в комунальних установах при Департаменті освіти і науки 
визначено пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту на 2019 -  2021 роки:

№ з/п О б'єкт  внут ріш нього аудит у
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Загальний резул ьт ат  оцінки ри зи к ів, пов'язаних з об'єкт ом  
внут ріш нього аудит у (кількість ризиків)

Заст осовані ф акт ори відбору для здійснення планових  
внут ріш ніх аудит ів

За високим  р івн ем  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації (до припинення аудиторської діяльності)

1 Державні закупівлі 1 10 6 2 V V V V V V V
2 Управління бюджетними коштами 1 7 4 2 V V V V V V

V. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ
Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту щодо яких здійснюватимуться внутрішні аудити у 2019 -  2021 роках:

С т рат егічна ціль внут ріш нього аудит у Завдання внут ріш нього аудит у №  з/п О б'єкт  внут ріш нього аудит у

Рік дослідж ення

20
19

 р
ік

20
20

рі
к

20
21

 р
ік

1 2 3 4 5 6 7
Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації (до припинення аудиторської діяльності)

Запровадження ризик-орієнтованої системи 1. Проведення внутрішніх 1. Державні закупівлі V
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внутрішнього контролю, спрямованої на 
забезпечення дотримання законності та 
ефективності використання ресурсів.

фінансових аудитів та аудитів 
відповідності в установах, що 
входять до мережі Департаменту.

2. Управління бюджетними коштами V

Удосконалення системи управління фінансовими 
та матеріальними ресурсами. Запобігання фактам 
незаконного, неефективного та нерезультативного 
використання бюджетних коштів.

VI. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
Інформація щодо іншої діяльності з внутрішнього аудиту, яка здійснюватиметься у 2019 -  2021 роках:

С т рат егічна ціль внут ріш нього аудит у Завдання внут ріш нього аудит у
№
з/п Захід  з ін ш о ї діяльност і з внут ріш нього аудит у г

Р ік  виконання

20
19

 р
ік

20
20

рі
к 5.

§

1 2 3 4 5 6 7
Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації (до припинення аудиторської діяльності)

Забезпечення реалізації державної 
політики у сфері внутрішнього аудиту.

1.Забезпечення процесів планування на 
основі ризик-орієнтованого відбору та 
звітування підрозділом внутрішнього 
аудиту

1.1 Складання планів діяльності, внесення до них змін. V
1.2 Складання звітів щодо діяльності підрозділу 

внутрішнього аудиту.
V

1.3 Ведення бази даних із внутрішнього аудиту. V
1.4 Моніторинг впровадження рекомендацій за 

результатами проведених аудитів
V

2. Підвищення якості аудиту. 2.1 Формування та виконання Програми забезпечення та 
підвищення якості внутрішнього аудиту

V

3.2 Здійснення внутрішньої оцінки якості V

Директор КУ «Навчально-методичний центр якості освіти 
та координації господарської діяльності навчальних закладів області»

(0372)550810
analitykcv@ukr.net
ЯС. -ТО

(дата складання
Стратегічного плану, із змінами)

Світлана ПРІНЬКО

mailto:analitykcv@ukr.net
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Додаток
до зведеного Стратегічного плану діяльності з 
внутрішнього аудиту на 2019 -  2021 роки (із 
змінами)

ОБҐРУНТУВАННЯ
щодо внесення змін до зведеного Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Департаменту освіти і науки Чернівецької 

обласної державної адміністрації на 2019 -  2021 роки, затвердженого директором Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної
державної адміністрації О. Палійчук 11.02.2019

І. До розділу III «Стратегічні цілі та завдання внутрішнього аудиту»
Щодо стратегічних цілей внутрішнього аудиту (пункт 3.1):

С т рат егічна ціль внут ріш нього аудит у  
(зазначена у  попередній  р ед а к ц ії ст рат егічного плану)

А кт уалізована ст рат егічна ціль внут ріш нього аудит у О бґрунт ування змін

1 2 3
Департамент освіти і науки облдержадміністрації

Запровадження, функціонування та вдосконалення 
ризик-орієнтованої системи внутрішнього контролю, 
спрямованої на забезпечення дотримання законності 
та ефективності використання ресурсів.

Удосконалення системи управління фінансовими та 
матеріальними ресурсами. Запобігання фактам 
незаконного, неефективного та нерезультативного 
використання бюджетних коштів.

Проведення оцінки ефективності результативності та 
якості виконання завдань та функцій за призначенням, 
надання послуг, здійснення контрольно-наглядових 
функцій.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері 
внутрішнього аудиту.

Запровадження ризик-орієнтованої системи 
внутрішнього контролю, спрямованої на забезпечення 
дотримання законності та ефективності використання 
ресурсів.

Удосконалення системи управління фінансовими та 
матеріальними ресурсами. Запобігання фактам 
незаконного, неефективного та нерезультативного 
використання бюджетних коштів.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері 
внутрішнього аудиту (до прийняття рішення щодо 
припинення такої діяльності).

1) Припинення у ІІ-ому півріччі 2019 року
повноважень щодо здійснення Департаментом освіти і 
науки ОДА аудиторської діяльності у 
підпорядкованих їм закладах освіти згідно наказу по 
Департаменту від 22.07.2019 №340 та розпорядження 
в.о. голови облдержадміністрації від 19.09.2019 
№890-р.

Зокрема, діяльність внутрішнього аудиту 
здійснювалась двома спеціалістами Комунальної 
установи “Навчально-методичний центр якості освіти 
та координації господарської діяльності навчальних 
закладів області”, що підпорядкована Департаменту. 
При цьому, вказані спеціалісти не перебували у 
прямому підпорядкуванні керівнику Департаменту та 
фактично виконували інші функціональні обов’язки, 
не пов’язані з аудиторською діяльністю.
А в другому півріччі цього року дані посади стали 
вакантними, що призвело до не виконання 
Департаментом Операційного та Стратегічного планів
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діяльності.
Вказане послужило передумовою для прийняття 
рішення щодо припинення повноважень в частині 
здійснення Департаментом освіти і науки 
облдержадміністрації аудиторської діяльності у 
підпорядкованих їм закладах освіти в особі 
Комунальної установи.
2) Часткова зміна функцій Департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації, що обумовлено 
окремими змінами у діючому законодавстві з питань 
освіти та створенням згідно вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 07.11.2018 №935 Управління 
Державної служби якості освіти у Чернівецькій 
області.

Щодо завдань внутрішнього аудиту та ключових показників результативності, ефективності та якості внутрішнього аудиту (пункт 3.2):

В клю чено завдання внут ріш нього  
аудит у/клю човий показник  

результ ат ивност і, еф ект ивност і т а  
як ост і внут ріш нього аудит у

В иклю чено завдання внут ріш нього  
аудит у/клю човий показник  

результ апш вност і, еф ект ивност і т а  
як ост і внут ріш нього аудит у

Зм іни щ одо завдання т а  
клю чового показника  
результ ат ивност і, 

еф екпш вност і пш якост і 
внут ріш нього аудит у

/

О бґрунт ування змін

1 2 3 4
Департамент освіти і науки облдержадміністрації

Надання рекомендацій для поліпшення 
функціонування системи внутрішнього 
контролю та удосконалення системи 
управління.

Проведення внутрішніх аудитів щодо 
здійснення оцінки ефективності, 
результативності та якості виконання 
завдань, функцій, бюджетних програм, 
надання адміністративних послуг, 
здійснення контрольно-наглядових 
функцій, ступеня виконання і 
досягнення цілей.

Професійний розвиток.

Припинення у ІІ-о м у  п ів р іч ч і 2019 року 
повноважень щодо здійснення Департаментом освіти і 
науки ОДА аудиторської діяльності у 
підпорядкованих їм закладах освіти згідно наказу по 
Департаменту від 22.07.2019 №340 та розпорядження 
в.о. голови облдержадміністрації від 19.09.2019 
№890-р.



II. До розділу IV «Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту» та розділу V «Здійснення внутрішніх аудитів»:

Ла з/п розд ілу  IV  
т арозд'їлу V 

С т рат егі чного 
плану

В клю чено о б ’єкт  
внут ріш нього аудит у

В иклю чено о б ’єкт  
внут ріш нього аудит у

Зм іни щ одо об ’єкт у  
внут ріш нього аудит у Обґрунт ування змін

1 2 3 4 5
Департамент освіти і науки облдержадміністрації

1. Управління та розвиток 
персоналу

Припинення у ІІ-о м у  п ів р іч ч і 2019  року 
повноважень щодо здійснення Департаментом освіти 
і науки ОДА аудиторської діяльності у 
підпорядкованих їм закладах освіти згідно наказу 
по Департаменту від 22.07.2019 №340 та 
розпорядження в.о. голови облдержадміністрації від 
19.09.2019 №890-р.

2.
Діяльність закладів освіти з 
питань виконання завдань та 
функцій

3. Організація внутрішнього 
контролю

г

III. До розділу VI «Здійснення іншої діяльності з внутрішнього аудиту»:

Лз з/п  розд ілу  
VI

С т рат егічног  
о плану

В клю чено захід  з ін ш о ї діяльност і 
з внут ріш нього аудит у

В иклю чено зах ід  з ін ш о ї 
діяльност і з внут ріш нього  

аудит у

Зм іни щ одо заходу з ін ш ої 
діяльност і з внут ріш нього  

аудит у
О бгрунт ування змін

1 2 3 4 5
Департамент освіти і наз̂ ки облдержадміністрації

1. Професійний розвиток

Припинення у І І-о м у  п ів р іч ч і 2019  року 
повноважень щодо здійснення Департаментом освіти 
і науки ОДА аудиторської діяльності у 
підпорядкованих їм закладах освіти згідно наказу 
по Департаменту від 22.07.2019 №340 та 
розпорядження в.о. голови облдержадміністрації від 
19.09.2019 №890-р.

Директор КУ «Навчально-методичний центр якості освіти 
та координації господарської діяльності навчальних закладів області» Світлана ПРІНЬКО


