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ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН
ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ
на 2021 рік (зі змінами)
І. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ОПЕРАЦІЙНОГО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПОВ’ЯЗАНЕ 3:
внесенням змін до структури секретаріату Вищої ради правосуддя.
Обгрунтування щодо внесення змін до операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Вищої ради правосуддя на 2021 рік,
затвердженого Головою Вищої ради правосуддя 24 грудня 2020 року , наведено у додатку до цього операційного плану.
II. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

з/п

О б’єкт внутрішнього
аудиту

Підстава для включення
о б ’єкту внутрішнього
аудиту

1

2

3

№

Орієнтовний обсяг дослідження

Назва структурного підрозділу
Вищої ради правосуддя, в якому
проводиться внутрішній аудит

Період, що
охоплюється
внутрішнім
аудитом

Термін
здійснення
внутрішнього
аудиту

4

5

6

7

2020 рік

Л ю тий Березень
2021 року

Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту зі Стратегічного плану (включено за результатами оцінки ризиків):

1

У правління
видатками

поточними

П ункт 1.2 розділу V
С тратегічного плану
(зі змінами)

Д отрим ан ня принципів законності та
еф екти вного
використання
б ю дж етн их
коштів
на
заходи,
п о в ’язані із запобіганням пош иренню
гострої
респіраторної
хвороби
С О У Ю -19,
спричиненою
коронавірусом 8А Л 8-С оУ -2, серед
працівників В ищ ої ради правосуддя.

У правління
з
питань
управління
майном
та
контролю
за
його
використанням
Ф інансово-економічне
управління

2

3

В и к о н авськ а дисципліна
секретаріату Вищ ої ради
п равосуддя

У правлін ня
об ’єктами
д ер ж а вн о ї
власності
(н ерухом им майном)

Пункт 2.5 розділу V
С тратегічного плану
(зі змінами)

Пункт 2.4 розділу V
С тратегічного плану
(зі змінами)

Результативність т а якість виконання
завдань та ф ун кц ій підрозділами,
відповідальним и
за
здійснення
контролю
за
дотриманням
виконавської
дисципліни
секретаріатом
Вищ ої
ради
правосуддя,
стан
внутріш нього
контролю та систем и управління.

Ефективність, результативність та
якість виконання завдань т а функцій,
стан внутріш нього контролю.

Відділ
статистичноаналітичної роботи
Головний спеціаліст з питань
внутріш нього контролю
Структурні
підрозділи
секретаріату
У правління
з
питань
управління
майном
та
контролю
за
його
використанням

2020 р і к I квартал
2021 року

2020I квартал
2021 року

К вітень Травень
2021 року

С ерпень В ересень
2021 року

Ф інансово-економічне
управління

4

П ід готовка
проектів
консультативних
висновків
щодо
законопроектів з питань
утворен ня, реорганізації
чи
ліквід ац ії
судів,
судоустрою
і статусу
суддів

П ункт 2.6 розділу V
С тратегічного плану
(зі змінами)

Д осягнення визначеної мети (місії),
стратегічних т а інш их цілей.
Результативність т а якість виконання
завдань
та
функцій,
стан
внутріш нього контролю .

П равове управління

1 півріччя
2021 року

Ж овтень Листопад
2021 року

*

*

Об’єкти внутрішнього аудиту, включені за дорученням/зверненням:
*

і_ -.......

*

*

Об’єкти внутрішнього аудиту, стосовно яких не завершено проведення планових внутрішніх аудитів у попередньому році:
*

*

*

*

*

*

III. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
Підстава для включення
заходу з іншої діяльності
з внутрішнього аудиту
1

№
з/п
2

1.1

Захід з інш ої діяльності з внутрішнього аудиту

Термін
виконання

3

4

Н аправлення листів-нагадувань д о відповідальних за діяльність особам.

Протягом
2021 року

1.
П роведення
м оніторингу
впровадж ення
р еком ендацій
за
результатам и здійснення
внутріш нього аудиту

2. П ланування діяльності
з внутріш нього аудиту

3.
Забезпечення
форм ування та зберігання
справ
4. П роф есійний розвиток
з питань внутріш нього
аудиту

5.
Здійснення
м етодологічної роботи
6.Звітування (внутріш нє
та
зовніш нє)
про
результати діяльності з
внутріш нього аудиту
7. П роведення внутріш ніх
оцінок
якості
внутріш нього аудиту

1.2

У загальнення та аналіз отрим аної інформації, що підтвердж ує усунення виявлених недоліків, а також
впровадж ення наданих аудиторських рекомендацій.

П ротягом
2021 року

1.3

М оніторинг впровадж ення (виконання) аудиторських рекомендацій, в т.ч. ріш ень Голови В ищ ої ради
правосуддя, прийнятих за результатам и аудиторських дослідж ень.

Протягом
2021 року

1.4

Внесення д ан и х моніторингу до справ та бази д ан и х простору внутріш нього аудиту В и щ ої ради
правосуддя.

2.1

Здійснення щ орічної оцінки ризиків, їх актуалізація т а перегляд пріоритетних об’єктів внутріш нього
аудиту.

2.2

Ф орм ування та актуалізація бази д ан их простору внутріш нього аудиту.

2.3

Затвердж ення стратегічного плану.

2.4

Затвердж ення операційного плану.

Протягом
2021 року
Л истопад Грудень 2021
року
Протягом
2021 року
У разі потреби
внесення змін
Не пізніше
планового
періоду

3.1

Ф орм ування аудиторських справ, доповнення та внесен н я необхідної інф орм ації.

4.1

У часть у н авчальних заходах (сем інарах), організованих М іністерством ф інансів України.

4.2

П ідвищ ення проф есійної кваліф ікації.

4.3

С ам оосвіта (вивчення нормативно-правових актів т а між народного досвіду).

5.1

Затвердж ення нових та актуалізація існую чих м етодологічних документів з питань здійснення внутріш ніх
аудитів.

5.2

М оніторинг та аналіз змін у законодавстві.

6.1

Складання та надання Голові В ищ ої ради правосуддя звіту про результати здійснення внутріш ніх аудитів.

6.2

Складання та направлення до М іністерства фінансів У країни звіту про результати діяльності підрозділу
внутріш нього аудиту.

7.1

П роведення анкетування (опитування) зацікавлених сторін (відповідальних за діяльність осіб).

7.2

П роведення внутріш ніх оц ін ок якості внутріш нього аудиту в установлені терм іни та у відповідності до
затвердж еного порядку.

Протягом
2021 року
Протягом
2021 року
Протягом
2021 року
Протягом
2021 року
Протягом
2021 року
Протягом
2021 року
Протягом
2021 року
Д о 1 лютого
2022 року
До 1 листопада
2021 року
До 20 грудня
2021 року

Врахування результатів внутріш ньої оцінки якості у П рограм і забезпечення та підвищ ення якості
внутріш нього аудиту.

7.3

До 20 грудня
2021 року

IV. ОБСЯГИ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ ТА ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ З ІНШОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

№
з/п

Посада працівника
сектору внутрішнього
аудиту

Загальна
кількість
робочих днів
на р ік

Кількість
посад
(за фактом)

4

1

2

3

1

Головний спеціаліст

250

Всього:

X

Головний спеціаліст з питань
внутрішнього аудиту
«

»

£& /< & ?

20^ / року

(дата складання Операційного плану зі змінами)

1
1

Загальний
плановий обсяг
робочого часу,
людино-дні

Визначений коефіцієнт
участ і у здійсненні
внутрішніх аудитів
для відповідної посади

Плановий обсяг робочого часу на
здійснення внутрішніх аудитів,
людино-дні

5

6

7

у тому числі на
планові внутрішні
аудити
8

210
210

0,7

147
147

110
110

X

всього

Плановий обсяг
робочого часу на
виконання заходів
з іншої діяльності
з внутрішнього
аудиту, людино-дні
9

63
63

