
 

УКРАЇНА 

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ЛИМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НАКАЗ 

23.04.2021                                                                                                                № 5 

 

                                                                 м. Лиман 

 

Про затвердження Плану заходів  по  

вдосконаленню системи  внутрішнього 

контролю у фінансовому управлінні 

Лиманської міської ради 

 

 З метою забезпечення співпраці у пілотному проекті  ПР ООН з 

удосконалення внутрішнього контролю у фінансовому управлінні Лиманської 

міської ради, відповідно до ч.3 ст.26 Бюджетного кодексу України,  Постанови 

Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 №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», керуючись п.5.3.9. Положення про фінансове управління Лиманської 

міської ради, затвердженого  рішенням міської ради від 19.03.2020 №7/76-5196 

 

НАКАЗУЮ: 

    

1. Затвердити План заходів  по вдосконаленню системи  внутрішнього 

контролю у фінансовому управлінні Лиманської міської ради (далі-План заходів) на 

2021 рік згідно з додатком (додається). 

2. Керівникам структурних підрозділів фінансового управління Лиманської 

міської ради   (відповідальним виконавцям) забезпечити виконання Плану заходів. 

 3. Координацію роботи по виконанню Плану заходів та контроль за 

виконанням цього наказу залишаю за собою. 

. 

  

Начальник фінуправління                                                                          Т.В.Пилипенко  

 

 

 

Ознайомлені:                   Запащенко Н.О. 

 

                 Недосєка Т.О. 

 

                 Вероцька Т.П. 



        Додаток  

до наказу фінуправління від 

23.04.2021 №5 

 

 

План заходів 

по вдосконаленню системи  внутрішнього контролю у фінансовому управлінні 

Лиманської міської ради (далі - фінуправління) на 2021 рік 

 

 

№ 

п/п 
Заходи 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1. Оцінювання разом з експертом ПР ООН 

поточної системи ВК, визначення її рівня 

зрілості за запропонованою методологією 

експерта і за міжнародними стандартами. 

 Квітень Начальник 

фінуправління 

разом з 

експертом ПР 

ООН 

2. Прийняття участі в онлайн -конференції  ПР 

ООН  з питань організації та здійснення 

внутрішнього контролю у пілотних та інших 

місцевих фінансових органах  (МФО) 

територіальних громад та військово-

цивільних адміністраціях  (ВЦА) населених 

пунктів   Донецької і Луганської областей 

 

Квітень  Начальник   та 

працівники 

фінуправління  

3. Оцінка установчих документів 

фінуправління стосовно їх відповідності 

законодавству на підставі Реєстру1 основних 

функцій (завдань) МФО та повноважень 

його керівника на всіх стадіях бюджетного 

процесу, які визначено у НПА2, 

підготовленого експертом ПР ООН 

Квітень Начальник 

фінуправління 

разом з 

експертом ПР 

ООН 

4. Актуалізація установчих  документів разом 

з експертом ПР ООН: 

- Положення про фінуправління; 

- Положень про структурні підрозділи 

фінуправління; 

- посадових інструкцій працівників 

фінуправління та у визначеному порядку їх 

затвердження. 

Травень-

червень 

Начальник 

фінуправління, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

фінуправління  

5. Здійснення заходів з державної реєстрації 

Положення про фінуправління в новій 

редакції та повідомлення про здійснені 

заходи УДКСУ у м.Лимані Донецької 

області. 

Липень Начальник 

фінуправління 

                                                 
1
 Підготовлено експертом ПР ООН 

2
 Нормативно-правові акти 



6. Ознайомлення з  проектом  Інструкції з 

організації та здійснення внутрішнього 

контролю у місцевому фінансовому органі 

(далі – Інструкція з ВК), розробленої  

експертом ПР ООН, у т. ч. із Додатком 1 -

Порядком складання адміністративних 

регламентів; 

обговорення її на предмет можливості 

практичного застосування, адаптації та 

інтеграції її положень у діяльність 

фінуправління.  

Травень-

липень 

Начальник 

фінуправління  

7. Затвердження інструкції з ВК наказом 

фінуправління 

Липень Начальник 

фінуправління 

8. Ідентифікація ризиків (та/або визначення 

ключових функцій) у процесі здійснення 

повноважень фінуправлінням разом з 

експертом ПР ООН, їх групування у 

процеси за стадіями бюджетного процесу та  

затвердження наказом із забезпеченням 

періодичного їх перегляду. 

Травень-

червень 

Начальник 

фінуправління  

9. Розробка разом з експертом ПР ООН 

проектів  адміністративних регламентів по 

основних функціях фінуправління, які 

визначені ключовими для забезпечення 

бюджетного процесу як для МФО, так і ТГ в 

цілому  та їх затвердження наказом.  

Травень-

липень 

Начальник 

фінуправління, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

фінуправління  

10. Участь в онлайн - конференції у розгляді 

узагальнених результатів оцінки систем 

внутрішнього контролю у пілотних місцевих 

фінансових органах  ТГ і ВЦА Донецької та 

Луганської областей та концепції 

практичного посібника «Модель 

внутрішнього контролю в місцевому 

фінансовому органі на рівні ОМС». 

 

Червень 

Начальник 

фінуправління 

разом з 

експертом ПР 

ООН 

11. Забезпечення системи інформаційного та 

комунікаційного обміну у фінуправлінні. 

На постійній 

основі 

відповідно до 

АР (внутрішні 

комунікації), 

порядків 

обміну 

інформації із 

учасниками 

бюджетного 

процесу, 

вимог 

законодавства 

Начальник 

фінуправління 

та  керівники 

структурних 

підрозділів 

фінуправління 



12. Забезпечення   заходів контролю та 

здійснення їх моніторингу у процесі  

реалізації  функцій (завдань) фінуправління. 

На постійній 

основі, 

відповідно до 

управлінських 

документів3 

фінуправління 

Начальник 

фінуправління 

та керівники 

структурних 

підрозділів 

фінуправління 

13. Управління ризиками фінуправління. Відповідно до  

положень 

Інструкції з 

ВК 

Начальник 

фінуправління 

та керівники 

структурних 

підрозділів  

14. Складання звіту про стан організації та 

здійснення внутрішнього контролю у 

фінуправління. 

Щороку, 

відповідно до 

положень 

Інструкції з 

ВК 

Начальник 

фінуправління 

та керівники 

структурних 

підрозділів 

15. Забезпечення  у подальшому підтримки в 

актуальному стані управлінських 

документів, в т. ч. адміністративних 

регламентів. 

На постійній 

основі 

Начальник 

фінуправління 

та керівники 

структурних 

підрозділів 

фінуправління 

16. Здійснення у фінуправлінні взаємодії  щодо 

організації та функціонування системи 

внутрішнього контролю в цілому та/або 

окремих його елементів, у межах  

повноважень і відповідальності, та 

своєчасне повідомлення керівництво вищого 

рівня про виявлені проблеми, недоліки, 

ризики.  

На постійній 

основі 

Начальник 

фінуправління 

та керівники 

структурних 

підрозділів 

фінуправління 

17. Проведення навчання працівників 

фінуправління щодо питань із організації та 

здійснення ВК.  

За 

результатами 

проведеної 

роботи по 

впровадженн

ю  

(актуалізації) 

системи ВК,  

а також – 

відповідно до 

плану  роботи 

фінуправління 

Начальник 

фінуправління  

                                                 
3 управлінській документ - службовий документ, спрямований на виконання установою функцій, 
що забезпечують її діяльність. До управлінських документів належать організаційно-розпорядчі, 
первинно-облікові, банківські, фінансові, звітно-статистичні, планові, ресурсні тощо (Наказ 
Міністерства юстиції України 18.06.2015 № 1000/5;  



18. Інформування працівників фінуправління 

щодо стану справ із ВК для врахування його 

при розробці (корегуванні) планів діяльності 

фінуправління, вдосконалення системи ВК 

тощо.  

У терміни, 

передбачені  

для розробки 

планів з 

урахуванням 

положень 

Інструкції із 

ВК 

Відповідно до 

розподілу 

повноважень і 

відповідальності 

 

19. Здійснення моніторингу виконання Плану 

заходів  по вдосконаленню системи  

внутрішнього контролю у фінансовому 

управлінні Лиманської міської ради. 

Щомісяця Начальник 

фінуправління 

та керівники 

структурних 

підрозділів 

фінуправління 

 

Начальник фінуправління                                                                          Т.В.Пилипенко  

 

 


