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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціаліста по здійсненню внутрішнього фінансового контролю 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Головний спеціаліст по здійсненню внутрішнього фінансового 
контролю (далі -  головний спеціаліст) забезпечує організацію та проведення 
внутрішнього фінансового контролю та аудиту в структурних підрозділах -  
розпорядниках бюджетних коштів Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації (далі -  райдержадміністрація), а також в бюджетних 
установах та комунальних підприємствах, які віднесені до її сфери управління.

1.2. Головний спеціаліст безпосередньо підпорядковується голові 
райдержадміністрації.

1.3. Головний спеціаліст призначається та звільняється з посади 
керівником апарату райдержадміністрації за наявності висновків виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1.4. На посаду головного спеціаліста призначається особа, яка відповідає 
вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу».

1.5. Головний спеціаліст повинен знати та застосовувати у своїй 
діяльності:

- законодавчі та нормативно-правові акти, розпорядження, накази, 
керівні та методичні матеріали з порядку проведення та оформлення 
результатів документальних ревізій та перевірок, виконання заходів щодо 
забезпечення схоронності власності та грошових коштів райдержадміністрації;

- законодавчі та нормативно-правові акти у сфері запобігання корупції;
- інструкції з діловодства в органах виконавчої влади;
- засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв’язку;
- правила ділового етикету;
- основи трудового законодавства;
- правила та норми охорони праці та протипожежного захисту;
- державну мову.



1.6. Головний спеціаліст у своїй діяльності керується Конституцією 
України, законами України «Про державну службу», «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби», 
«Про запобігання корупції», наказами Міністерства фінансів України від
04.10.2011 № 1247 «Про затвердження стандартів внутрішнього аудиту» та від
29.09.2011 № 1217 «Про затвердження Кодексу етики працівників підрозділу 
внутрішнього аудиту», розпорядженнями виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.08.2007 № 1042 «Про 
вдосконалення внутрішнього фінансового контролю» та від 11.09.2009 № 1036 
«Про вдосконалення порядку здійснення внутрішнього фінансового контролю 
підприємств, установ та організацій комунальної форми власності міста та 
районів міста Києва, а також державних підприємств, що перебувають у сфері 
управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)», розпорядженнями райдержадміністрації, іншими 
нормативно-правовими актами, Регламентом райдержадміністрації та цією 
інструкцією.

1.7. Головний спеціаліст райдержадміністрації здійснює, в межах 
компетенції:

оцінку діяльності структурних підрозділів, бюджетних установ та 
комунальних підприємств, що відносяться до сфери управління 
райдержадміністрації, щодо ефективності функціонування системи 
внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у 
стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання 
бюджетних програм та результатів їх виконання, якості надання 
адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, 
завдань, визначених актами законодавства, а також ризиків, які негативно 
впливають на виконання функцій і завдань райдержадміністрації (аудит 
ефективності);

оцінку діяльності структурних підрозділів, бюджетних установ та 
комунальних підприємств, що відносяться до сфери управління 
райдержадміністрації, щодо законності та достовірності фінансової і 
бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку (фінансовий 
аудит);

оцінку діяльності структурних підрозділів, бюджетних установ та 
комунальних підприємств, що відносяться до сфери управління 
райдержадміністрації щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, 
контрактів з питань стану збереження активів, інформації та управління 
державним майном (аудит відповідності).

2. Завдання та обов’язки

2. Головний спеціаліст:
2.1. Здійснює за дорученням голови райдержадміністрації аналіз проектів 

розпоряджень та інших документів, пов’язаних з використанням бюджетних 
коштів райдержадміністрації для забезпечення їх цільового та ефективного 
використання.



2.2. Здійснює перевірки, аналіз діяльності, облік і зберігання робочих 
документів.

2.3. Складає акти перевірок щодо проведення внутрішнього аудиту.
2.4. Готує рекомендації та пропозиції щодо поліпшення діяльності 

управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, що 
перевіряються, їх видів діяльності.

2.5. Проводить внутрішні аудити, документує їх результати, готує 
аудиторські звіти, висновки та рекомендації.

2.6. Взаємодіє з іншими структурними підрозділами 
райдержадміністрації, бюджетними установами та комунальними 
підприємствами, які віднесені до сфери управління райдержадміністрації, з 
питань проведення внутрішнього аудиту.

2.7. Подає голові райдержадміністрації аудиторські звіти і рекомендації 
для прийняття ним відповідних управлінських рішень.

3. Права

3. Головний спеціаліст має право:
3.1. Брати участь:
- у формуванні та складанні піврічних планів на підставі оцінки ризиків у 

діяльності об’єктів аудиту та визначати теми внутрішніх аудитів;
- у проведенні консультацій з головою райдержадміністрації та 

посадовими особами, які безпосередньо відповідають за функції, процеси, що 
охоплюються внутрішнім аудитом щодо ризиків у діяльності об’єктів аудиту 
для формування піврічних планів.

3.2. Формувати цілі внутрішнього аудиту та визначати його очікувані 
результати.

3.3. Готувати пропозиції з обґрунтованими розрахунками потреби в 
ресурсах для забезпечення виконання головним спеціалістом планів роботи під 
час розроблення бюджетних запитів, проектів кошторисів.

3.4. Вивчати об’єкти внутрішнього аудиту шляхом підготовки запитів та 
проведення аналізу отриманої інформації, а також пов’язаних з ним питань.

3.5. Проводити внутрішні аудити згідно розпорядчих документів за 
підписом голови райдержадміністрації.

3.6. При проведенні внутрішнього аудиту:
проводити планові та, за рішенням голови райдержадміністрації, 

позапланові внутрішні аудити;
збирати аудиторські докази із застосуванням методів, методичних 

прийомів і процедур, що забезпечуватимуть обґрунтованість висновків за його 
результатами;

визначати цілі, обсяг, методи, методичні прийоми та процедури, 
необхідні ресурси, які застосовуватимуться під час внутрішнього аудиту, 
залежно від його об’єкта та відповідно до внутрішніх документів з питань 
проведення внутрішнього аудиту, проводити аудиторські процедури для 
визначення ризиків, їх оцінки;



на доступ до складів, сховищ, виробничих та інших приміщень, а також 
до грошових і матеріальних ресурсів для їх обстеження та з ’ясування питань, 
пов’язаних з виконанням аудиторських завдань;

на повний і безперешкодний доступ до документів, інформації та баз 
даних, які стосуються аудиторських завдань, включаючи інформацію з 
обмеженим доступом, що надається в установленому законодавством порядку;

проводити анкетування, опитування та інтерв’ювання працівників 
апарату райдержадміністрації, за окремими питаннями, які досліджуються під 
час проведення внутрішнього аудиту, за їх згодою;

перевіряти фактичну наявність активів, відповідність облікових і звітних 
даних фактичному стану справ;

вилучати у структурного підрозділу райдержадміністрації, у разі 
виявлення підробок чи ознак інших зловживань, необхідні оригінали 
документів до закінчення внутрішнього аудиту та контрольних заходів із 
залишенням у справі акта вилучення та копій або реєстрів вилучених 
документів; після закінчення внутрішнього аудиту чи контрольних заходів 
повертати зазначеним структурним підрозділам вилучені оригінали документів 
у встановленому порядку; у разі потреби -  опечатувати каси і касові 
приміщення, склади, сховища, архіви;

вимагати проведення інвентаризації активів і зобов’язань; здійснення 
контрольних обмірів обсягу виконаних робіт;

отримувати на першу усну (письмову) вимогу від посадових осіб 
структурних підрозділів райдержадміністрації та підприємств, установ, 
організацій, що відносяться до сфери її управління, первинні документи і звіти, 
у яких відображається основна інформація про операції, системи і процеси, 
облікові регістри, фінансову, бюджетну, статистичну, податкову та інші види 
звітності, звіти про виконання паспортів бюджетних програм, інвентаризаційні 
матеріали (описи, порівняльні відомості), розрахунки, декларації, кошториси, 
калькуляції, договори, контракти, накази, розпорядження, матеріали 
контрольних заходів, дані, отримані за результатами експертних перевірок, 
лабораторних аналізів, контрольних замірів, проведених за участю головного 
спеціаліста, документи та відомості з баз даних, копії документів, засвідчені в 
установленому порядку, інші документи та матеріали, необхідні для 
проведення внутрішнього аудиту;

отримувати від посадових, матеріально-відповідальних та інших осіб 
структурних підрозділів райдержадміністрації письмові пояснення з питань, що 
виникають під час здійснення внутрішнього аудиту;

ініціювати залучення фахівців до проведення контрольних обмірів 
будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, інших перевірок і 
експертиз;

використовувати в межах повноважень інформаційні електронні бази 
даних, державні та урядові системи інформації;

на забезпечення під час здійснення внутрішніх аудитів та інших 
контрольних заходів умов для виконання службових обов’язків.



3.7. При документуванні ходу та результатів внутрішнього аудиту: 
складати рекомендації за результатами внутрішнього аудиту, які є

обов’язковими для розгляду і виконання особами, відповідальними за окремі 
питання, які досліджувались під час проведення внутрішнього аудиту;

передавати проект аудиторського звіту з рекомендаціями на 
ознайомлення особам, відповідальним за окремі питання, які досліджувались 
під час проведення внутрішнього аудиту, в узгоджені з ними строки;

обговорювати після ознайомлення проект аудиторського звіту та 
рекомендації з особами, відповідальними за окремі питання, які досліджувались 
під час проведення внутрішнього аудиту, у визначену з ними дату;

отримувати обґрунтовані коментарі особи, відповідальної за окремі 
питання, які досліджувались під час проведення внутрішнього аудиту, у разі, 
якщо за результатами обговорення зазначена особа не погоджується з 
висновками аудиторського звіту та рекомендаціями;

розглядати такі коментарі та готувати письмовий висновок щодо їх 
обґрунтованості.

3.8. При наданні інформації про результати внутрішнього аудиту 
взаємодіяти в установленому порядку з особами, відповідальними за окремі 
питання, які досліджуються під час проведення внутрішнього аудиту 
райдержадміністрації, іншими юридичними особами та громадянами, 
структурними підрозділами райдержадміністрації; одержувати від структурних 
підрозділів відомості, а також будь-яку інформацію та матеріали, необхідні для 
виконання завдань і функцій головного спеціаліста.

3.9. Брати участь у проведенні службових розслідувань відповідно до 
чинного законодавства.

3.10. Письмово інформувати голову райдержадміністрації про 
виникнення обставин, які перешкоджають виконанню головним спеціалістом 
його обов'язків, втручання у його діяльність посадових осіб 
райдержадміністрації.

3.11. Інші права відповідно до компетенції.

4. Відповідальність 

Головний спеціаліст несе відповідальність за:
4.1. Дотримання вимог Конституції України та інших актів чинного 

законодавства.
4.2. Достовірність даних, представлених керівництву 

райдержадміністрації.
4.3. Дотримання конфіденційності відомостей, що стали йому відомі по 

специфіці роботи.
4.4. Порушення обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу 

та її проходженням.
4.5. Порушення трудової, виконавської дисципліни, правил 

внутрішнього службового розпорядку.



5. Взаємовідносини за посадою

5.1. Головний спеціаліст забезпечує ефективну взаємодію з керівництвом 
та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, а також з 
бюджетними установами та комунальними підприємствами, які віднесені до 
сфери управління райдержадміністрації, при вирішенні питань, що стосуються 
його діяльності.

5.2. Головний спеціаліст звітує про свою роботу безпосередньо голові 
райдержадміністрації.

Керівник апарату 0 . Окатий

Ознайомлений (а):
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