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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 звітування про стан  

внутрішнього контролю 

 

Міністерство фінансів України з метою забезпечення своєчасного 

подання розпорядниками бюджетних коштів звітів про стан організації та 

здійснення внутрішнього контролю повідомляє. 

Згідно з частиною третьою статті 26 Бюджетного кодексу України 

розпорядники бюджетних коштів в особі їх керівників організовують 

внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечують їх здійснення у своїх 

установах і на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до 

сфери управління таких розпорядників бюджетних коштів.  

Основні засади здійснення внутрішнього контролю визначаються 

Кабінетом Міністрів України. Організаційно-методологічні засади здійснення 

внутрішнього контролю визначаються Мінфіном, який, у тому числі здійснює 

оцінку функціонування систем внутрішнього контролю. 

Пунктом 10 Основних засад здійснення внутрішнього контролю 

розпорядниками бюджетних коштів, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 12.12.2018 № 1062 (далі - Основні засади), встановлено, 

що головні розпорядники коштів державного бюджету, центральні органи 

виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська та Севастопольська міські держадміністрації щороку починаючи з 

2020 року до 1 лютого подають Мінфіну звіт про стан організації та здійснення 
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внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю за формою, 

встановленою Мінфіном. 

З метою реалізації пункту 10 Основних засад Мінфіном наказом від 

19.04.2019 № 160 затверджена форма звіту, а також сформовано і доведено 

листом від 17.08.2020 № 33010-07-5/25338 до суб’єктів звітування перелік 

питань, що описують стан організації та здійснення внутрішнього контролю у 

розрізі елементів внутрішнього контролю за 2020 рік.  

Зразки форми звіту з урахуванням переліку питань розміщені на сайті 

Мінфіну за посиланням https://mof.gov.ua/Діяльність/Розвиток державного 

внутрішнього фінансового контролю у блоці «Зразки звітів з питань 

внутрішнього контролю». 

Формування звітів та опису фактичного стану урегулювання 

(функціонування) відповідного питання, у тому числі сприятиме керівництву 

установи здійсненню моніторингу функціонування системи внутрішнього 

контролю та виявленню відхилень з метою їх усунення для забезпечення 

виконання установою її основних завдань і досягнення визначених цілей в 

межах відповідних бюджетних асигнувань. Також, за результатами аналізу 

звітної інформації Мінфіном визначатимуться напрями удосконалення 

методології із внутрішнього контролю та планування проведення заходів, 

спрямованих на покращення розуміння і сприйняття необхідності побудови 

ефективної системи внутрішнього контролю.  

Враховуючи викладене, просимо забезпечити виконання вимог 

законодавства щодо організації внутрішнього контролю, зокрема своєчасності 

до 1 лютого 2021 року подання звітів про стан організації та здійснення 

внутрішнього контролю.  

У разі виникнення питань щодо форми та питань звіту пропонуємо 

звертатися до Департаменту гармонізації державного внутрішнього 

фінансового контролю Мінфіну за тел. 206-58-21 або 206-58-25. 

 

 

 

 

Перший заступник Міністра Денис УЛЮТІН 
 

 

 

 

 

 

 

 
Вячеслав Набок   206-58-25  


