
Додаток до стратегічного плану діяльності з 

внутрішнього аудиту на 2022 – 2024 роки (із 

змінами) 

 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

щодо внесення змін до стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Національної поліції України   

на 2022 – 2024 роки (зі змінами), затвердженого Головою Національної поліції України 22.12.2021  

 

 

І. До розділу ІV «Стратегічні цілі та завдання внутрішнього аудиту» 

 

Щодо стратегічних цілей внутрішнього аудиту (пункт 4.1): 

Стратегічна ціль внутрішнього аудиту                 

(зазначена у попередній редакції 

стратегічного плану) 

Актуалізована стратегічна ціль внутрішнього 

аудиту  
Обґрунтування змін 

1 2 3 

1) Удосконалення діяльності Національної поліції 

України шляхом надання Голові Національної поліції 

України об’єктивних і незалежних висновків та 

рекомендацій. 

 

 

2) Забезпечення планування та проведення внутрішніх 

аудитів за єдиними підходами, визначеними 

національними Стандартами внутрішнього аудиту та 

актуалізованими внутрішніми документами з питань 

внутрішнього аудиту. 

 

1) Удосконалення діяльності територіальних (у тому 

числі міжрегіональних) органів Національної поліції 

України, підрозділів, закладів та установ, що належать 

до сфери управління Національної поліції України 

шляхом надання Голові Національної поліції України 

об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій. 

2) Забезпечення планування та проведення внутрішніх 

аудитів за єдиними підходами, визначеними 

національними Стандартами внутрішнього аудиту та 

актуалізованими внутрішніми документами 

Національної поліції України з питань внутрішнього 
аудиту. 

 

Актуалізація стратегічного плану відповідно до 

завдання 5 
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Щодо завдань внутрішнього аудиту та ключових показників результативності, ефективності та якості внутрішнього аудиту (пункт 4.2): 

Включено завдання внутрішнього 

аудиту/ключовий показник 

результативності, 

ефективності та якості 

внутрішнього аудиту 

Виключено завдання 

внутрішнього аудиту/ключовий 

показник результативності, 

ефективності та якості 

внутрішнього аудиту 

Зміни щодо завдання та ключового 

показника результативності, 

ефективності та якості внутрішнього 

аудиту 

Обґрунтування змін 

1 2 3 4 

- - 

Текст «Результати такої роботи мають бути 

щорічно узагальнені (підготовлена доповідна 

записка керівництву тощо)» з ключового 

показника завдання 3 виключено. 

Актуалізація стратегічного плану 

відповідно до завдання 5 

- - 
Ключовий показник завдання 4 після слів 

«внутрішні документи» доповнити текст 

«Національної поліції України». 

- - 

Текст ключового показника завдання 5 у 

стовпчику 3 за 2022 рік змінено з «керівництву 

Національної поліції» на «Голові Національної 

поліції України» та «Мінфіну» на 
«Міністерству фінансів України». 

- - 

Текст ключового показника завдання 5 у 

стовпчику 4 за 2023 рік замінено з 

«керівництву Національної поліції» на «Голові 

Національної поліції України» та «Мінфіну» 

на «Міністерству фінансів України». 

- - 

Текст ключового показника завдання 5 у 

стовпчику 5 за 2024 рік змінено з «керівництву 

Національної поліції» на «Голові Національної 

поліції України» та «Мінфіну» на 

«Міністерству фінансів України». 

- - 
Текст «2 рази на рік» з ключового показника 

завдання 9 виключено. 
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ІІ. До розділу V «Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту» та розділу VІ «Здійснення внутрішніх аудитів»: 

 

№ з/п розділу V 

та розділу VІ 

Стратегічного 

плану 

Включено об’єкт 

внутрішнього аудиту 

Виключено об’єкт 

внутрішнього аудиту 

Зміни щодо об’єкту 

внутрішнього аудиту 
Обґрунтування змін 

1 2 3 4 5 

2022 рік 

2 розділу VI - Діяльність Департаменту патрульної 

поліції щодо надходження і 

використання бюджетних коштів та 

інших активів, функціонування 

системи внутрішнього контролю. 

 

 

 

 
 

- У зв’язку з введенням воєнного стану в 

Україні, здійсненням заходів із 

забезпечення національної безпеки і 
оборони, перебуванням окремих 

працівників підрозділів внутрішнього 

аудиту в простої. 

4 розділу VI - Діяльність державної установи 

«Криворізька академія патрульної 

поліції» щодо надходження і 

використання бюджетних коштів та 

інших активів, функціонування 

системи внутрішнього контролю. 

 

 

 

 

- 

4 розділу VI - Діяльність Державної установи 

«Центр обслуговування підрозділів 
Національної поліції України» щодо 

надходження і використання 

бюджетних коштів та інших активів, 

функціонування системи 

внутрішнього контролю. 

 

 

 

 

- 
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ІІІ. До розділу VІІ «Здійснення іншої діяльності з внутрішнього аудиту»: 

 

№ з/п розділу 

VІІ 

Стратегічного 

плану 

Включено захід з іншої 

діяльності з внутрішнього 

аудиту 

Виключено захід з іншої 

діяльності з внутрішнього 

аудиту 

Зміни щодо заходу з іншої 

діяльності з внутрішнього 

аудиту 

Обґрунтування змін 

1 2 3 4 5 

2 - - 
Після слів «внутрішніх документів» 

доповнити текст «Національної 

поліції України». 
Актуалізація стратегічного плану 

відповідно до завдання 5 
3 - - 

Слово «Мінфіну» змінено на 

«Міністерству фінансів України». 

5 - - 
 Слово «Мінфіну» змінено на 

«Міністерству фінансів України». 

Слово «законодавством» виключено. 

 

 

 


