ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ

В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ПРАКТИЧНИЙ ПОРАДНИК

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ – це не
створення нового процесу, а
злагодження уже існуючого за всіма
напрямами діяльності

ЩО ТАКЕ ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ?
Один з ключових елементів управління, який об’єднує окремі складові
управління в єдину систему та дозволяє у визначені строки досягти
поставлених цілей у законний та найбільш ефективний і результативний
спосіб, з урахуванням ресурсних обмежень та інших ризиків.


 достовірності фінансової, статистичної і управлінської звітності;

 належному захисті активів від втрат, у тому числі внаслідок корупційних дій.

* Спроможність – це здатність структурної одиниці Держприкордонслужби або сукупності сил і засобів виконувати певні завдання
(забезпечувати реалізацію визначених цілей) за певних умов обстановки, ресурсного забезпечення та відповідно до встановлених стандартів.

ЩО ТАКЕ СИСТЕМА
ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ?
ЦЕ СУКУПНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ, ПРОЦЕДУР,
ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ОРГАНІ ДЛЯ:

 упорядкованого та ефективного ведення
діяльності спрямованої на виконання
визначених завдань (досягнення
спроможностей)

СУБ’ЄКТИ ТА ОБ’ЄКТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В ОРГАНІ:


суб’єкти внутрішнього контролю – структурні підрозділи, окремі посадові
особи органу



об’єкти внутрішнього контролю – процеси (оперативно-службові, адміністративні,
фінансово-господарські, технологічні та інші), здійснення яких забезпечується
структурними підрозділами та посадовими особами органу, в межах повноважень
та відповідальності встановленої посадовими інструкціями та функціональними
обов’язками

 забезпечення збереження майна та
ресурсів
 виявлення, виправлення та запобігання
помилкам і викривленню інформації
 підготовка та подання достовірної
звітності (у тому числі фінансової та
бухгалтерської)

ОБМЕЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
Жодна система внутрішнього контролю не може забезпечити стовідсоткову впевненість
(гарантії) вищого командування та керівників у тому, що у діяльності військової частини не
виникне помилок, відхилень чи небажаних наслідків.
Разом з тим, розмір помилок, відхилень чи небажаних наслідків не повинен суттєво впливати на
досягнення органом визначеної мети.

ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
Внутрішнє середовище – процеси, операції, регламенти, структури та
розподіл повноважень щодо їх виконання, правила та принципи
управління людськими ресурсами, спрямовані на забезпечення
виконання органом завдань і функцій та досягнення встановлених мети
(місії), стратегічних та інших цілей, планів і вимог щодо діяльності
органу;
Управління ризиками – діяльність керівництва та працівників
органу з ідентифікації ризиків, проведення їх оцінки, визначення
способів реагування на ідентифіковані та оцінені ризики,
здійснення перегляду ідентифікованих та оцінених ризиків для
виявлення нових та таких, що зазнали змін;
Заходи контролю – це сукупність запроваджених в органі
управлінських дій, які здійснюються керівництвом та працівниками для
впливу на ризики з метою досягнення мети, стратегічних та інших
цілей, завдань і планів;
Інформація та комунікація – це створена система збору,
документування, передачі інформації та користування нею
керівництвом та працівниками органу для виконання і оцінювання
результатів виконання завдань та функцій;
Моніторинг – це діяльність, що здійснюється керівництвом
органу для відстеження стану організації та функціонування системи
внутрішнього контролю в цілому та/або окремих його елементів.

ВНУТРІШНЄ
СЕРЕДОВИЩЕ

РЕГЛАМЕНТИ, ОПЕРАЦІЙНІ
ПРОЦЕДУРИ, ОПИС ПРОЦЕСІВ

ВИМОГИ ЗАПОВНЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КАРТИ ПРОЦЕСУ
З РОЗПОДІЛОМ НА ОКРЕМІ ОПЕРАЦІЇ:

Чітка регламентація процесів з розподілом їх на
окремі операції дозволяє:

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ
 Назва суб’єкту ВК
 Стислий опис виконуваної роботи

більш якісно підходити до ідентифікації ризиків та
можливих недоліків;
здійснювати своєчасний вплив на них, визначати
коло відповідальних (причетних) посадових осіб.
ЦЕ ДОЗВОЛЯЄ:


визначати ризики в конкретних точках
процесу (операції);



відмовлятись від зайвих операцій і навіть процесів,
використовуючи нові технології та економічноефективні підходи до забезпечення (IT-технології,
аутсорсинг, розумну централізацію процесів та
децентралізацію управління);



заощаджувати ресурси, час та кошти платників
податків, які можливо спрямувати на важливі
пріоритети.

ВХІДНИЙ ДОКУМЕНТ
 Найменування документу
 Назва учасника процесу
 Формат документу (паперовий, електронний)
ОПЕРАЦІЯ
 Найменування
 Умова виконання (отримання документу,
завершення попередньої операції тощо)
 Строк виконання
ВИХІДНИЙ ДОКУМЕНТ
 Найменування документу
 Назва учасника процесу
 Формат документу (паперовий , електронний)
ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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ЧОМУ НЕОБХІДНО УПРАВЛЯТИ РИЗИКАМИ?
Оскільки подальший контроль дозволяє лише “робити висновки та виправляти помилки”
по виявленим порушенням, то природнім є бажання прогнозувати та запобігати помилкам
та порушенням.
Це можливо робити лише шляхом оцінки ризиків, тобто ймовірних подій, які можуть
негативно вплинути на досягнення цілей, виконання завдань, використання активів
та майна.

РИЗИК – НАСЛІДОК ВПЛИВУ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА ЦІЛІ:
ПОТЕНЦІЙНО МОЖЛИВА ДІЯ АБО ПОДІЯ, ЗДАТНА
ВПЛИНУТИ НА ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ В ОРГАНІ АБО НА
ОКРЕМІ ПРОЦЕСИ (НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ).

ВИДИ РИЗИКІВ

 Нормативно-правові (суперечність,
нечітка регламентація)
 Операційно-технологічні (порушення
порядку виконання функцій та завдань)
 Програмно-технічні (відсутність
технічних засобів)
 Кадрові (неналежна
підготовка/виконання функцій та
завдань)

Ризиком визнається негативний наслідок впливу
невизначеності на досягнення поставлених цілей.

 Фінансово-господарські
(неналежне забезпечення)

Ризик характеризується ймовірністю і ступенем впливу
наслідків і виражається у вигляді комбінації наслідків
події і пов’язаної з цим ймовірності або можливості
настання.

 Репутаційні
 Корупційні
 інші ризики

ЙМОВІРНІСТЬ



інші джерела

ДЖЕРЕЛА ОТРИМАННЯ
ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ
ІДЕНТИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ


інтерв’ювання, анкетування



експертні оцінки



нормативно-правові та організаційно-розпорядчі
акти



аналіз здійснення заходів щодо усунення
виявлених порушень за попередні періоди



результати контрольних (аудиторських) заходів



публікації в ЗМІ та соціальних мережах



інформація з відкритих реєстрів



звернення та інші

ОСНОВНІ СПОСОБИ РЕАГУВАННЯ НА РИЗИКИ

КАТАЛОГ РИЗИКІВ
Служба РАО
Продовольча служба
Речова Служба
Служба КЕС
Фінансова служба
Служба ПММ
Медична служба
Інші служби

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Адекватна система ідентифікації та реагування на ризики повинна бути вмонтована у всі процеси
за напрямами діяльності в органі.

СЕРЕДОВИЩЕ
КОНТРОЛЮ

ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ включає в себе виявлення (ідентифікацію) і оцінку ризиків, їх
ранжування, а також вплив на ризики для забезпечення розумної гарантії досягнення цілей та
ефективного використання ресурсів.

КЛЮЧОВІ
ПРОЦЕСИ
ОРГАНУ

ПРОВЕДЕННЯ
ЗАХОДІВ ЩОДО
ВИЯВЛЕННЯ
РИЗИКІВ

ОЦІНКА ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ

ОЦІНКА РИЗИКІВ
МОНІТОРИНГ
ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ

ЗАХОДИ КОНТРОЛЮ

КАТАЛОГ РИЗИКІВ
ЗА ВСІМА ПРОЦЕСАМИ
І ФУНКЦІЯМИ
ОРГАНУ

ПЛАН ЗАХОДІВ З УПРАВЛІННЯ
РИЗИКАМИ

ОСНОВНІСКЛАДОВІПЛАНУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ


Назва ризику



Ступінь впливу ризику (низька/середня/висока)

Для визначення конкретних заходів реагування на
ризики, в органі щорічно формується та
затверджується план заходів з управління
ризиками. До зазначеного плану протягом року
можуть вноситися зміни. Він підлягає уточненню
у разі виявлення нових ризиків, у тому числі за
результатами перевірок, внутрішніх аудитів тощо.



Заходи щодо усунення ризику



Особа відповідальна за виконання заходу



Строк виконання заходів щодо усунення
(зменшення) ризику



Необхідні ресурси для зменшення
впливу ризику

ПЛАН ЗАХОДІВ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ –



Очікувані результати

документований перелік заходів щодо реалізації
обраних методів реагування на конкретні ризики, які
розробляються відповідними структурними
підрозділами (посадовими особами) органу, що
містить чітке визначення кола завдань, обсяг
необхідних ресурсів для зменшення ризиків,
відповідальних, терміни виконання та очікувані
результати.

ПРИНЦИП РОЗУМНОЇ ДОСТАТНОСТІ ТА СВОЄЧАСНОСТІ
Витрати на заходи контролю не повинні перевищувати можливі вигоди від їх виконання. Заходи контролю та реагування на
ризики повинні відбуватись раніше прогнозованого часу настання таких ризиків (горизонту ризиків).

ПРИКЛАД
Орган щорічно для прибирання службових приміщень витрачає на заробітну плату технічного персоналу 193248,00 грн (з розрахунку
16104,00 грн. на місяць). Крім того, для підтримки чистоти необхідні витратні матеріали (інвентар, миючі засоби) витрати на який становлять 60
000,00 грн. Сукупні витрати на підтримку прибирання службових приміщень складають 253 248,00 грн.
ОЦІНКА РИЗИКУ
Командування органу не
задовольняє рівень
прибирання
службових приміщень.
Крім того, існуючі ризики
шахрайства при закупівлі
та використанні витратних
матеріалів та використанні
робочого часу на прибирання
оцінюються у
від сукупних
витрат військової частини
на прибирання.
253 248,00 + 253 248,00 ×
329 222,00 грн.

=

СПОСІБ РЕАГУВАННЯ
Командуванням прийняте
рішення щодо передачі ризику,
шляхом запровадження
аутсорсингу послуг прибирання
за ціною 14000,00 на місяць.
У цілому витрати після
передачі ризику оцінюються
у сумі 168 000 грн. на рік.
Прогнозований економічний
ефект від управління ризиками
становитиме:
329 222,00 - 168 000,00 =
161 222,00 грн.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ
За результатами відкритого
конкурсу в системі
публічних закупівель обрано
постачальника послуг компанію
«ААА» для надання відповідних
послуг.
За результатами року
аутсорсингу бюджетній установі
було надано якісні послуги та
сплачено за них (у тому числі
витратні матеріали) 168 000 грн.

АНАЛІЗ ТА МОНІТОРИНГ
В цілому витрати після
мінімізації ризику склали
168 000 грн, а економія
коштів після впровадження
аутсорсингу становить 161
222,00 на рік.
Фактичний економічний ефект
на рік становить
329 222,00 - 168 000,00 =
161222,00 грн.

ЗАХОДИ КОНТРОЛЮ

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАХОДІВ КОНТРОЛЮ

Це сукупність запроваджених в органі
управлінських дій, які здійснюються керівниками
усіх рівнів та службовими особами для впливу на
ризики з метою досягнення цілей та виконання
завдань
Чітка регламентація процесів з розподілом їх на
окремі операції дозволяє більш якісно підходити
до ідентифікації ризиків та можливих недоліків,
здійснювати своєчасний вплив на них, визначати коло
відповідальних посадових осіб. Це дозволяє визначати
ризики в конкретних точках процесу (операції), а
інколи і виключати зайві операції з процесу, тим самим
заощаджувати ресурси.

операції.

 КОМУНІКАЦІЯ (ПРОЦЕС ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ)

ІНФОРМАЦІЯ
ТА КОМУНІКАЦІЯ
ЗА ОСНОВНИМИ ВИМОГАМИ
ЯКІСНА ІНФОРМАЦІЯ
ПОВИННА БУТИ:

Це збір (створення), документування, аналіз, передача
інформації та користування нею вищим керівництвом,
керівниками та службовцями організації для належного
виконання і оцінювання функцій та завдань.

Забезпечується в усіх напрямах діяльності органу через усі їх структурні підрозділи та доводити до всього особового
складу, у межах визначених повноважень та відповідальності.

Інформування керівника органу про стан функціонування системи внутрішнього контролю
здійснюється координаторами внутрішнього контролю та підрозділом внутрішнього аудиту, а також
суб'єктам внутрішнього контролю за результатами:



ДОЦІЛЬНОЮ (чи є наявна інформація необхідною)



СВОЄЧАСНОЮ (чи є вона тоді, коли необхідна)



проведеної суб’єктами внутрішнього контролю ідентифікації та оцінки ризиків;



АКТУАЛЬНОЮ (чи є це остання інформація)





ЧІТКОЮ (чи є вона правильною та достатньо
деталізованою)

оцінки стану виконання плану заходів щодо управління ризиками і звітів про їх виконання,
річних звітів про забезпечення гарантій;



ДОСТУПНОЮ (чи можуть учасники процесу її
легко отримати)

моніторингу виконання обов’язкових вимог, наданих аудиторськими підрозділами, зовнішніми
контролюючими органами за результатами проведення аудиторських (контрольних) заходів;



відстеження впровадження рекомендацій, наданих за результатами проведених внутрішніх
аудитів у порядку та терміни встановленими відомчими нормативно-правовими актами з
питань проведення внутрішніх аудитів.



МОНІТОРИНГ
ВНУТРІШНЬОГО
КОНТРОЛЮ
МОНІТОРИНГ ПОВИНЕН
ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ВИЯВЛЕННЯ
ТА ОЦІНКУ ВІДХИЛЕНЬ У
ФУНКЦІОНУВАННІ СИСТЕМИ
ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
ТА/АБО ОКРЕМИХ ЙОГО
ЕЛЕМЕНТІВ ТА ВЖИТТЯ
ЗАХОДІВ ДЛЯ УСУНЕННЯ ТАКИХ
ВІДХИЛЕНЬ.

МОНІТОРИНГ СТАНУ
ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ
ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ:

За результатами періодичного
моніторингу та оцінки оформляється
звіт, який подається на розгляд
керівнику органу.

Звіт:


постійно – в ході поточної діяльності, керівниками
структурних підрозділів органу



періодично – структурним підрозділом або
посадовою особою (координатором внутрішнього
контролю) за рішенням керівника органу з метою
вивчення стану виконання в цілому та/або окремих
завдань та функцій структурними підрозділами
органу



повинен відображати рівень внутрішнього контролю в
організації та відображати сфери, що потребують
вдосконалення



забезпечує своєчасну і достовірну інформацію про
ефективність управління основними стратегічними і
операційними ризиками у важливих питаннях
управління



надає можливість виявити прогалини і потреби у
забезпеченні, які мають життєво важливе значення для
органу, і що необхідно для їх вирішення своєчасним,
економічним і ефективним чином

ПЕРІОДИЧНА ОЦІНКА В ЦІЛОМУ
ТА/АБО ОКРЕМИХ ЗАВДАНЬ ТА
ФУНКЦІЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
СИСТЕМИ
ВНУТРІШНЬОГО
КОНТРОЛЮ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ
ПІДРОЗДІЛАМИ
ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

