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1 .Загальні положення

1.1. Це положення визначає основні завдання, структуру, функції, права та
відповідальність Центру внутрішнього аудиту, керування трудовою дисципліною в
підрозділі, а також взаємовідносини підрозділу з іншими підрозділами
Університету.
1.2. Центр внутрішнього аудиту (далі - Центр) є самостійним структурним
підрозділом закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку
людини «Україна» (далі - Університет) і підпорядковується безпосередньо
Президенту Університету.
1.3. Центр внутрішнього аудиту створюється та ліквідовується наказом
Президента Університету в порядку, визначеному наказом Університету від
09.03.2011 р. №25 «Про порядок створення підрозділів, введення посад,
встановлення доплат, надбавок, виплату премій та інших заохочувальних виплат».
1.4. Центр очолює начальник, якого призначає на посаду і звільняє з посади
Президент Університету.
1.5. На посаду начальника Центру призначається особа з вищою економічною
або юридичною освітою і досвідом роботи за фахом не менш як три роки, яка знає
чинне законодавство, нормативно-правові акти та розпорядчі документи з питань,
що належать до компетенції Центру.
1.6. На період відпустки або тимчасової відсутності начальника Центру його
обов’язки виконує працівник Центру, призначений в установленому порядку та
який несе відповідальність за виконання завдань, передбачених цим положенням.
1.7. Працівники Центру підпорядковуються начальнику Центру. Працівники
Центру призначаються на посади та звільняються з посад наказом Президента
Університету за поданням начальника Центру.
1.8. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Законами
України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів
України, Міністерства фінансів, Порядком утворення структурних підрозділів
внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших
центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних
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установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 28 вересня 2011 року №1001, Стандартами внутрішнього аудиту,
затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року
№1247, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 20 жовтня 2011 року за
№1219/19957, Кодексом етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту,
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 року
№1217, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2011 року за
№1195/19933 (далі - Кодекс етики), Положенням про Міністерство освіти і науки
України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014
р. №630, Статутом Університету, правилами внутрішнього трудового розпорядку,
наказами та розпорядженнями Президента Університету, цим положенням та
іншими нормативними документами.
1.9. Об’єктом внутрішнього аудиту Центру є діяльність підрозділів
Університету в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах) та заходи,
що здійснюються їхніми керівниками для забезпечення ефективного
функціонування системи внутрішнього контролю (дотримання принципів
законності, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, виконання
завдань, планів і дотримання вимог щодо діяльності суб’єктів аудиту).
1.10. Діяльність Центру здійснюється згідно із квартальним планом
проведення внутрішніх аудитів, що формується ним та затверджується
Президентом. Роботу Центру спрямовує і координує Президент Університету.
2. Структура

2.1. Структуру Центру затверджує Президент університету за поданням
начальника Центру. Штатна чисельність і структура Центру визначається
відповідними наказами Президента Університету.
2.2. Структура Центру узгоджується з кадровою комісією відповідно до
наказу Університету від 09.03.2011 р. №25 «Про порядок створення підрозділів,
введення посад, встановлення доплат, надбавок, виплату премій та інших
заохочувальних виплат».
3. Основні завдання

Основними завданнями Центру є надання Президенту Університету та
керівникам структурних підрозділів об’єктивних і незалежних висновків та
рекомендацій щодо:
3.1. функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення;
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3.2. удосконалення системи управління, у тому числі аналіз виконання
підрозділами Університету управлінських рішень, функцій і завдань відповідно до
нормативно-правових актів і організаційно-розпорядчих документів Університету
та підготовка пропозицій щодо оптимізації управлінських процесів;
3.3. запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного
використання коштів;
3.4. запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності
підрозділів Університету;
3.5. підготовка планів роботи Центру та подання звітності про результати
внутрішнього аудиту;
3.6. здійснення внутрішнього аудиту та контролю діяльності Університету та
його структурних підрозділів з питань організації роботи, виконання покладених на
них завдань і функцій, виконання вимог норм чинного законодавства;
3.7. виявлення і аналіз причин порушення норм чинного законодавства та
нормативно-правових актів у діяльності Університету та його структурних
підрозділів.

4. Головні функції

4.1. Центр відповідно до покладених на нього завдань:
4.1.1. бере участь у реалізації політики з питань зміцнення фінансовобюджетної дисципліни, зокрема за дорученням Президента проводить аналіз
проектів розпорядчих та інших документів, пов’язаних із використанням коштів та
майна, для забезпечення їхнього цільового та ефективного використання;
4.1.2. проводить оцінку ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у
стратегічних і річних планах Університету, стану збереження суб’єктами аудиту
активів та інформації і стану управління ними майном, правильності ведення
суб’єктами аудиту обліку та достовірності звітності;
4.1.3. у причинно-наслідковому зв’язку проводить ідентифікацію ризиків
виникнення потенційних подій, настання яких може негативно вплинути на
здатність суб’єкта аудиту успішно досягти визначених цілей;
4.1.4. веде базу, яка містить дані щодо суб’єктів внутрішнього аудиту;
4.1.5. планує, організовує та проводить внутрішні аудити і перевірки, за
необхідності із залученням працівників структурних підрозділів Університету,
стану організації роботи Університету, його структурних підрозділів, документує
їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації;
4.1.6. готує та проводить перевірки організації та ефективності заходів щодо
усунення недоліків, виявлених попередніми контрольними заходами;
4.1.7. здійснює документальне оформлення внутрішніх аудитів та перевірок;
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4.1.8. подає на ознайомлення Президенту Університету проект аудиторського
звіту і рекомендації щодо ймовірності зниження, упередження та повного усунення
ризиків виникнення подій негативного впливу на досягнення визначених цілей,
результативність управлінських рішень, рекомендації щодо запровадження заходів
із ефективного використання коштів та майна, забезпечення повноти
відшкодування виявлених збитків, притягнення винних посадових осіб до
відповідальності;
4.1.9. інформує Президента про результати внутрішнього аудиту, подає
аудиторський звіт і рекомендації щодо ймовірності зниження, упередження та
повного усунення ризиків виникнення подій негативного впливу на досягнення
визначених цілей, прийняття відповідних управлінських рішень для забезпечення
повноти відшкодування виявлених збитків, притягнення винних посадових осіб до
відповідальності, запровадження заходів щодо ефективного використання коштів
та майна;
4.1.10. проводить моніторинг врахування рекомендацій Центру, схвалених
Президентом та прийнятих підрозділами;
4.1.11. організовує та забезпечує виконання завдань (доручень), визначених
законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів
України, нормативно-правовими актами та розпорядчими документами
Університету;
4.1.12. готує в межах компетенції пропозиції Президенту Університету щодо
удосконалення форм і методів організації роботи;
4.1.13. бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів,
розпорядчих документів, опрацьовує, готує пропозиції щодо проектів
законодавчих, нормативно-правових актів та розпорядчих документів, розроблених
структурними підрозділами Університету;
4.1.14. готує за дорученням керівництва Університету аналітичні та
інформаційні матеріали в межах компетенції;
4.1.15. бере участь у заходах щодо підвищення професійного рівня
працівників Центру (економічне навчання);
4.1.16. бере участь у розробці стратегії розвитку Університету;
4.1.17. надає необхідну інформацію за результатами роботи Центру для
підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів;
4.1.18. здійснює ведення обліку документів, забезпечення їх зберігання,
оперативного пошуку, доставки та надання інформації щодо них;
4.1.19. формує документи у справи, готує супровідні (описи або акти)
документи для передачі на архівне зберігання або знищення;
4.1.20. забезпечує нерозголошення посадовими особами Центру в будь-який
спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку із
виконанням службових обов’язків;

5

4.1.21. забезпечує в межах компетенції реалізації існуючих вимог щодо
режиму секретності у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до комерційної
таємниці;
4.1.22. готує узагальнені аналітичні матеріали та іншу інформацію за
результатами моніторингу стану усунення підрозділами порушень законодавства,
виявлених державними контролюючими органами, та подає їх Президенту;
4.1.23. готує узагальнені аналітичні матеріали та іншу інформацію за
результатами діяльності Центру, зокрема внутрішнього аудиту, та звітує ними
Президенту;
4.1.24. виконує інші функції відповідно до його компетенції.
4.2. Покладення на Центр функцій, не пов’язаних зі здійсненням
внутрішнього аудиту та не визначених у цьому Положенні, не допускається.
5. Права
5.1. Центр для виконання покладених на нього завдань має право:
5.1.1. доступу на склади, в підсобки навчальні, виробничі та інші приміщення,
а також до матеріальних ресурсів для їх обстеження і з’ясування питань, пов’язаних
із виконанням завдань;
5.1.2. на повний та безперешкодний доступ до документів, інформації та баз
даних, які стосуються аудиторських завдань, включаючи інформацію з обмеженим
доступом, що надається в установленому законодавством порядку;
5.1.3. проводити анкетування, опитування та інтерв’ювання працівників та
студентів за їх згодою, готувати та направляти в установленому порядку запити до
юридичних осіб з метою отримання необхідної інформації для виконання завдань
Центру;
5.1.4. для забезпечення виконання завдань ініціювати в установленому
порядку залучення експертів та необхідних фахівців суб’єктів аудиту за попереднім
погодженням із їх керівниками;
5.1.5. визначати цілі, обсяг, методи аудиту та ресурси, необхідні для
виконання кожного аудиторського завдання, аналізувати ризики та надавати їм
оцінку;
5.1.6. проводити планові та, за рішенням Президента, позапланові внутрішні
аудити;
5.1.7. перевіряти фактичну наявність активів, відповідність облікових і
звітних даних фактичному стану справ;
5.1.8. одержувати від службових (посадових) осіб суб’єктів аудиту на першу
усну вимогу документи, відомості з баз даних, довідки, письмові пояснення,
первинні документи і звіти, в яких відображається інформація про операції, системи
та процеси;
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5.1.9. на отримання звітності про фінансові результати, статистичної
звітності, інвентаризаційних матеріалів, розрахунків, кошторисів, калькуляцій,
договорів, контрактів, наказів, розпоряджень та інших документів і матеріалів,
необхідних для проведення аудиторського дослідження;
5.1.10. одержувати від службових (посадових) осіб суб’єктів аудиту
відповідні документи щодо результатів контрольних заходів та заходів, здійснених
суб’єктами аудиту щодо усунення виявлених порушень;
5.1.11. представляти в межах своєї компетенції інтереси університету в
державних органах, органах місцевого самоврядування, міжнародних організаціях;
5.1.12. використовувати, в межах повноважень, інформаційні електронні бази
даних Університету, МОН України, державні та урядові системи інформації;
5.1.13. на забезпечення, під час здійснення виїзних внутрішніх аудитів,
належних умов для виконання службових обов’язків працівників Центру;
5.1.14. ініціювати проведення нарад, семінарів та інших заходів.
Рекомендації, надані за результатами внутрішнього аудиту, є обов’язковими
для розгляду відповідними керівниками.

6. Відповідальність
6.1. Працівники Центру несуть персональну відповідальність за:
6.1.1. якість та своєчасність виконання завдань і функцій, покладених на
Центр, а також за повну реалізацію прав, наданих Центру;
6.1.2. дотримання вимог нормативних правових документів;
6.1.3. правильність, повноту і якість проведення заходів щодо реалізації
політики Університету в галузі освіти і науки.
6.2. Центр зобов’язаний:
6.2.1. дотримуватися вимог Стандартів та інших нормативно-правових актів
з питань проведення внутрішнього аудиту;
6.2.2. не розголошувати інформацію, яка стала відома під час виконання
покладених на Центр завдань, крім випадків, передбачених законодавством;
6.2.3. формувати та зберігати справи внутрішніх аудитів;
6.2.4. уникати та не допускати виникнення конфлікту інтересів відповідно до
чинного законодавства;
6.2.5. невідкладно інформувати Президента Університету про ознаки
шахрайства, корупційних правопорушень, нецільового використання бюджетних
коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем та інших порушень
фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків, із наданням
рекомендацій щодо вжиття необхідних заходів;
6.2.6. дотримуватись вимог Кодексу етики.
6.3. Начальник Центру несе персональну відповідальність за:
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6.3.1. дотримання вимог чинного законодавства у процесі керівництва
центром;
6.3.2. своєчасне виконання наказів та розпоряджень керівництва.

7. Взаємодія з підрозділами університету

7.1. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в
установленому порядку з суб’єктами аудиту, МОН України, з усіма структурними
підрозділами Університету з питань, що належать до компетенції Центру.
7.2. У разі надходження звернення від органів МОН України Центр за
рішенням Президента Університету подає у визначенні законодавством терміни
інформацію про результати внутрішнього аудиту та інші відомості, що стосуються
його проведення.
7.3. У разі виявлення Центром під час проведення внутрішнього аудиту ознак
шахрайства, корупційних правопорушень, нецільового використання бюджетних
коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем, порушень фінансовобюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків та/або які мають ознаки
злочину, Центр направляє пропозицію Президенту Університету про необхідність
інформування правоохоронних органів про такі факти або передачі їм матеріалів
внутрішнього аудиту.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник
відділу по роботі з персоналом

Т.А. Гергель

