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Міністерствам, іншим центральним органам
виконавчої влади, обласним та Київській
міській державним адміністраціям, іншим
головним розпорядникам коштів державного
бюджету (за списком)

Щодо примірної структури (змісту)
декларації внутрішнього аудиту
Міністерство фінансів України на виконання пункту 5 постанови Кабінету Міністрів
України від 12 грудня 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» (далі – постанова № 1062)
стосовно роз'яснення щодо примірної структури (змісту) декларації внутрішнього аудиту
повідомляє.
З метою посилення незалежності підрозділів внутрішнього аудиту пунктом 51
Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001
(далі – Порядок № 1001), запроваджується підписання керівником державного органу, його
територіального органу, бюджетної установи з керівником підрозділу внутрішнього аудиту
відповідного органу або установи декларації внутрішнього аудиту.
З урахуванням концептуальних документів Єврокомісії у сфері державного
внутрішнього фінансового контролю, матеріалів Міжнародного інституту внутрішніх
аудиторів та найкращих практик ЄС у цій сфері відповідна декларація може включати:
- мету (місію) та цілі діяльності з внутрішнього аудиту в державному органі;
- принципи незалежності підрозділу внутрішнього аудиту, які є ключовими для
надання підрозділом об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій керівникові
державного органу, його територіального органу та бюджетної установи щодо
функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення , удосконалення
системи управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного
використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності
державного органу, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери його управління;
- способи, якими керівник державного органу, його територіального органу та
бюджетної установи забезпечує організаційну та функціональну незалежність підрозділу
внутрішнього аудиту, у тому числі недопущення виконання підрозділом внутрішнього
аудиту функцій, пов’язаних із створенням / побудовою системи внутрішнього контролю, а
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також заходи щодо запобігання неправомірному втручанню третіх осіб у планування і
здійснення внутрішнього аудиту та підготовку звіту про його результати;
- основні повноваження та обов’язки підрозділу внутрішнього аудиту відповідно до
Порядку № 1001, Стандартів внутрішнього аудиту, Кодексу етики, інших документів з
внутрішнього аудиту;
- інші питання стосовно взаємодії керівника підрозділу внутрішнього аудиту із вищим
керівництвом державного органу, його територіального органу та бюджетної установи.
При підготовці відповідних декларацій Міністерство фінансів України рекомендує
дотримуватись вищезазначеної структури (змісту), а також використовувати розроблений
Міністерством фінансів України зразок декларації внутрішнього аудиту, включений як
додаток до Методологічних вказівок з внутрішнього аудиту в державному секторі України,
підготовлених у рамках двостороннього співробітництва з Міністерством фінансів
Королівства Нідерланди, які розміщені на офіційному веб-сайті Мінфіну в рубриці «Аспекти
роботи» / «Державний внутрішній фінансовий контроль» в розділі «Методичні посібники
щодо
ДВФК»
(https://www.minfin.gov.ua/news/view/metodychni-posibnyky-shchododfvk?category=aspekti-roboti&subcategory=metodychni-posibnyky-shchodo-dvfk).
Водночас з метою забезпечення єдиних підходів до підписання декларацій
внутрішнього аудиту рекомендуємо довести зазначений лист Міністерства фінансів України
до відома територіальних органів та бюджетних установ, які належать до сфери управління
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської
державних адміністрацій, інших головних розпорядників коштів державного бюджету, та в
яких утворено структурні підрозділи внутрішнього аудиту або призначено посадових осіб, на
яких покладено повноваження щодо здійснення внутрішнього аудиту.
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