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Щодо організації та здійснення 

внутрішнього контролю та  

внутрішнього аудиту 

 

Міністерство фінансів України інформує, що 12 грудня 2018 року була прийнята 

постанова Кабінету Міністрів України № 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), яка визначає основні засади внутрішнього контролю та змінює Порядок 

здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту в державних 

органах. 

Частиною третьою статті 26 Бюджетного кодексу України встановлено, що 

розпорядники бюджетних коштів в особі їх керівників організовують внутрішній контроль і 

внутрішній аудит та забезпечують їх здійснення у своїх закладах та підвідомчих установах. 

При цьому основні засади здійснення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту 

визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Відповідно до частини першої статті 111 Бюджетного кодексу України та Положення 

про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 20 серпня 2014 року № 375, Мінфін забезпечує формування та реалізацію державної 

політики у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, визначає основні 

організаційно-методичні засади та дає оцінку функціонуванню систем внутрішнього 

контролю і внутрішнього аудиту. 

Основні засади здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних 

коштів, затверджені постановою № 1062 (далі – Основні засади), передбачають визначення 

єдиних підходів до організації внутрішнього контролю в державних органах, зокрема щодо: 

посилення управлінської відповідальності та підзвітності, визначення основних складових 

системи внутрішнього контролю, звітування Мінфіну про стан організації та здійснення 

внутрішнього контролю.  

З метою упорядкування діяльності й визначення єдиних підходів до організації 

внутрішнього аудиту, внесеними змінами до постанови Кабінету Міністрів України від 

28 вересня 2011 р. № 1001 «Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення 

підрозділів внутрішнього аудиту» (далі - постанова № 1001) уточнено положення щодо 

поширення її дії не лише на міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду 
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міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські 

державні адміністрації, а й на інших головних розпорядників коштів державного бюджету. 

Постановою № 1001 затверджено Порядок здійснення внутрішнього аудиту та 

утворення підрозділів внутрішнього аудиту (далі – Порядок), яким визначено механізм їх 

утворення, критерії для визначення чисельності внутрішніх аудиторів, основні завдання, 

функції та повноваження керівника і працівників підрозділів внутрішнього аудиту, вимоги 

щодо звітування про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту та оцінки 

функціонування системи внутрішнього аудиту державного органу. 

З урахуванням викладеного та з метою уникнення порушення бюджетного 

законодавства в частині вимог щодо організації внутрішнього контролю і внутрішнього 

аудиту та забезпечення їх здійснення, Міністерство фінансів України рекомендує 

невідкладно вжити відповідних заходів, зокрема стосовно: 

1) організації та забезпечення керівником державного органу здійснення 

внутрішнього контролю у своїх закладах та підвідомчих бюджетних установах відповідно до 

Основних засад; 

2) утворення та забезпечення функціонування самостійного структурного підрозділу 

внутрішнього аудиту в державному органі (або введення окремої посади, на яку 

покладаються повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту) відповідно до вимог 

Порядку № 1001; 

3) у двомісячний строк приведення власних нормативно-правових актів у 

відповідність із постановою № 1062; 

4) забезпечення підписання у двомісячний строк декларацій внутрішнього аудиту; 

5) забезпечення подання в установленому порядку до Мінфіну звіту про результати 

діяльності підрозділу внутрішнього аудиту та копій затверджених керівником органу 

стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту; 

6) у разі створення аудиторських комітетів інформування Мінфіну у місячний строк 

після їх створення. 

Також повідомляємо, що Міністерство фінансів України забезпечує роз’яснювальну 

та консультаційну підтримку щодо розвитку внутрішнього контролю та діяльності 

підрозділів внутрішнього аудиту. Роз’яснення з питань державного внутрішнього 

фінансового контролю, методичні посібники, нормативна база розміщуються на офіційному 

веб-сайті Мінфіну в рубриці «Аспекти роботи»/«Державний внутрішній фінансовий 

контроль». 

Крім того, з метою надання практичної допомоги та підвищення фахового рівня 

працівників підрозділів внутрішнього аудиту державних органів Міністерством фінансів 

України в рамках двостороннього співробітництва з Міністерством фінансів Королівства 

Нідерланди, а також відповідно до Програми розвитку внутрішніх аудиторів державного 

сектору України проводяться навчальні заходи з питань внутрішнього контролю та 

внутрішнього аудиту, до участі в яких в наступному році запрошуватимемо представників 

підрозділів внутрішнього аудиту. 
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