
 
 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ 
        

                31.07.2019                                 Київ                                      № 329  
 

 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

21 серпня 2019 р. за № 953/33924 
 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження Змін до 

деяких наказів Міністерства 

фінансів України  

 

 

Відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 26 Бюджетного 

кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 

2014 року № 375, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Унести до наказу Міністерства фінансів України від 27 березня 

2014 року № 347 “Про затвердження форми звітності № 1-ДВА (піврічна) “Звіт 

(зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в 



2 

 

міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних 

органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління 

міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласній, Київській або Севастопольській 

міській державній адміністрації” та інструкції про її складання та подання”, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року за             

№ 410/25187, такі зміни: 

1) заголовок наказу викласти в такій редакції:  

“Про затвердження форми звітності № 1-ДВА “Звіт (зведений звіт) про 

результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту”, пояснювальної записки 

до звіту (зведеного звіту) та інструкції про їх складання та подання”; 

2) у пункті 1: 

абзаци другий, третій викласти в  такій редакції:  

“Звітність № 1-ДВА “Звіт (зведений звіт) про результати діяльності 

підрозділу внутрішнього аудиту”; 

Інструкцію про складання та подання форми звітності № 1-ДВА “Звіт 

(зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту.”. 

2. Унести зміни до Форми звітності № 1-ДВА (піврічна) “Звіт 

(зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в 

міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних 

органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління 

міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів 
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Автономної Республіки Крим, в обласній, Київській або Севастопольській 

міській державній адміністрації”, затвердженої наказом Міністерства фінансів 

України від 27 березня 2014 року № 347, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 11 квітня 2014 року за № 410/25187, виклавши її в новій редакції, що 

додається. 

3. Унести зміни до Інструкції про складання та подання форми 

звітності № 1-ДВА (піврічна) “Звіт (зведений звіт) про результати діяльності 

підрозділу внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі 

виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які 

належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу 

виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, 

Київській або Севастопольській міській державній адміністрації”, затвердженої 

наказом Міністерства фінансів України від 27 березня 2014 року № 347, 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року за  

№ 410/25187, виклавши її в новій редакції, що додається. 

4. Підпункт 2 пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 13 липня 

2017 року № 627 “Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів 

України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2017 року 

за № 1136/31004, виключити. 

5. Департаменту гармонізації державного внутрішнього фінансового 

контролю: 

забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством 

порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України; 
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щорічно до 01 квітня надавати Міністру фінансів України та Кабінету 

Міністрів України узагальнену звітну інформацію про результати діяльності 

підрозділів внутрішнього аудиту в міністерствах, інших центральних органах 

виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласних, 

Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, в інших 

головних розпорядників коштів державного бюджету. 

6. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної 

роботи у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в 

Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному 

веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет. 

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Міністр                                                                                            О. МАРКАРОВА 


