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Щодо питання звітування  

з внутрішнього контролю 
 

 

Міністерство фінансів України за результатами розгляду типових питань, 

які виникають під час організації та здійснення внутрішнього контролю, в 

межах компетенції повідомляє. 

Відповідно до положень Бюджетного кодексу України (частина третя                    

статті 26), Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 375, Мінфін 

забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державного 

внутрішнього фінансового контролю, у тому числі здійснює оцінку 

функціонування систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту. 

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.  

Внутрішнім контролем є комплекс заходів, що застосовуються керівником 

для забезпечення дотримання законності та ефективності використання 

бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, 

завдань, планів і вимог щодо діяльності розпорядника бюджетних коштів і 

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.  

Враховуючи правовий статус райдержадміністрації, як розпорядника 

бюджетних коштів, керівник відповідної райдержадміністрації повинен 

самостійно організовувати систему внутрішнього контролю та забезпечувати її 

здійснення.  
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Пунктом 10 Основних засад здійснення внутрішнього контролю 

розпорядниками бюджетних коштів, затверджених постановою Кабінету 

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

державні органи, які щороку, починаючи з 2020 року до 1 лютого, подають до 

Мінфіну звіт про стан організації та здійснення внутрішнього контролю                          

(далі - звіт) у розрізі елементів внутрішнього контролю за формою, 

встановленою Мінфіном. 

Наказом Мінфіну від 19.04.2019 № 160 затверджена форма звіту.                           

На виконання цього наказу сформовано та доведено до державних органів 

перелік питань, що описують стан організації та здійснення внутрішнього 

контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю, зокрема, для обласних та 

Київської міської держадміністрацій (листом від 17.08.2020                                            

№ 33010-07-5/25338). 

Зазначеними нормативно-правовими актами не передбачено подання до 

Мінфіну зведеного звіту по системі державного органу або державними 

органами, не визначеними пунктом 10 Основних засад.  

Враховуючи викладене, формування та подання до Мінфіну звіту                                   

за 2020 рік здійснюється облдержадміністрацією за результатами діяльності її 

апарату та структурних підрозділів. 
 

 

 

Перший заступник Міністра                                                        Денис УЛЮТІН 
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