ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
ІДУЦЗ
ДКУД___________

НАКАЗ

(з основної діяльності)

05.02.2019

м.Київ

№ 30

Про подальшу організацію внутрішнього контролю
в Інституті державного управління
у сфері цивільного захисту

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12
грудня 2018 року № 1062 «Про затвердження Основних засад здійснення
внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001»,
пункту 4 рішення Колегії ДСНС України від 25.01.2019, оголошеного для
виконання наказом ДСНС від 01.02.2019 № 81 «Про реалізацію рішень
Колегії ДСНС України від 25.01.2019 № 1-3», листа ДСНС України від
14.01.2019 № 03-509/06 та з метою подальшого удосконалення
функціонування внутрішнього контролю та системи управління в Інституті
державного управління у сфері цивільного захисту (далі - Інститут)
НАКАЗУЮ:
1. Заступнику начальника Інституту Романюку І.П. забезпечити:
організацію та здійснення внутрішнього контролю в Інституті
відповідно до Основних засад здійснення внутрішнього контролю
розпорядниками бюджетних коштів та актів законодавства, що регулюють
пов’язані із функціонуванням Інституту питання;
дотримання Порядку з організації внутрішнього контролю в Інституті
державного управління у сфері цивільного захисту, затвердженого наказом
ІДУЦЗ від 05.12.2018 № 169, та Плану з реалізації заходів контролю та
моніторингу впровадження їх результатів в Інституті державного управління
у сфері цивільного захисту на відповідний рік;

2

перегляд внутрішніх документів на предмет регулювання питань
внутрішнього контролю, визначених у пункті 8 Основних засад здійснення
внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, вимог до його
організації та здійснення з урахуванням особливостей діяльності Інституту;
перегляд планів діяльності та внутрішніх документів на відповідність
меті, визначеним стратегічним цілям Інституту;
внесення пропозицій щодо забезпечення чіткого розподілу обов’язків,
встановлення повноважень і відповідальності між заступниками начальника
Інституту, курівниками структурних підрозділів та працівниками під час
реалізації відповідних завдань, функцій і процесів в Інституті;
уточнення ризиків в Інституті та у кожному структурному підрозділі, що
можуть виникати та вплинути на виконання покладених завдань і функцій,
визначення відповідних заходів контролю, спрямованих на запобігання або
зменшення їх негативного впливу;
здійснення моніторингу системи внутрішнього контролю з метою
визначення та коригування її відхилень для забезпечення ефективного
реагування на пріоритетні ризики;
організацію інформаційного та комунікаційного обміну на всіх
управлінських рівнях, що забезпечуватиме отримання керівництвом
доцільної, своєчасної та актуальної інформації про стан виконання планів,
завдань і функцій, досягнення результатів діяльності Інституту;
інформування ДСНС про проведену роботу: до 1 березня 2019 року - на
виконання листа ДСНС України від 14.01.2019 № 03-509/06 та до 20 квітня
2019 року - на виконання пункту 4 рішення Колегії ДСНС України від
25.01.2019, оголошеного для виконання наказом ДСНС від 01.02.2019 № 81
«Про реалізацію рішень Колегії ДСНС України від 25.01.2019 № 1-3».
2. Відділу економіки і фінансів (Лойок С.О.) забезпечити щокварталу з
поданням фінансової звітності надання ДСНС через Відділ внутрішнього
аудиту за встановленими формами інформації про заходи, вжиті для
виконання рекомендацій, внесених за результатами внутрішнього аудиту та
іншими контролюючими органами.
3. Керівникам структурних підрозділів та працівникам, відповідальним
за здійснення відповідних функцій і процесів, забезпечити чітке дотримання
вимог законодавства та реалізацію заходів контролю і моніторингу
впровадження їх результатів.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник Інституту
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