
Інформація щодо результатів проведення позапланового 

внутрішнього аудиту в Українській школі урядування з оцінки 

ефективності використання коштів державного бюджету за КПКВК 

6121020  «Професійне навчання державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування» та використання коштів державного 

бюджету за КПКВК 6121060 «Адаптація системи управління персоналом 

державної служби до стандартів ЄС» за період січень-квітень 2020 року 

 

 Відповідно до  наказу НАДС від 14.05.2020 № 74-20 «Про проведення 

позапланового внутрішнього аудиту» та наказу НАДС від 12.06.2020 № 99-20 

«Про продовження строку проведення позапланового внутрішнього аудиту в 

УШУ» проведено позаплановий внутрішній аудит на тему: «Оцінка 

ефективності використання коштів державного бюджету за КПКВК 6121020  

«Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування» та використання коштів державного бюджету за КПКВК 

6121060 «Адаптація системи управління персоналом державної служби до 

стандартів ЄС» за період січень-квітень 2020 року» (директор – Сорока Сергій, 

головний бухгалтер – Безверха Інна). 

За результатами аудиторських досліджень встановлено:  

- показники Паспорту бюджетної програми на 2020 рік за КПКВК 

6121020 «Професійне навчання державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування» за січень – квітень 2020 року не виконано; 

- наявне неефективне використання бюджетних коштів на загальну суму 

7718,64 тис. грн; 

- станом на 01.05.2020 відсутній укладений контракт з НАДС на 

виконання державного замовлення; 

- середня кількість слухачів з іноземних мов, зазначена в Паспорті 

бюджетної програми за 2020 рік за КПКВК 6121020 «Професійне навчання 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування»,  

завищена  на дві особи на суму 21,9 тис. грн; 

- середньорічна кількість слухачів з іноземних мов за січень-квітень 2020 

року складає 224,09 осіб, що менше, ніж затверджено Паспортом бюджетної 

програми на 2020 рік за КПКВК 6121020 «Професійне навчання державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» кількістю  2,42 осіб 

на суму  26,5 тис. грн; 

- результативні показники, визначені Паспортом бюджетної програми на 

2020 рік за КПКВК 6121060 «Адаптація системи управління персоналом 

державної служби до стандартів ЄС», не характеризують ефективність 

використання бюджетних коштів за цією програмою; 



- працівники Тренінгового центру, які фактично виконують функції з 

проведення навчання в УШУ, не переведені до нової структури за штатним 

розписом від 06.03.2020 до Центру навчання; 

- сформований склад навчально-методичної ради УШУ не виконує 

покладених на неї прямих завдань, передбачених Положенням про УШУ; 

- у Центрі мовної підготовки станом на 01.05.2020 відсутні погоджені 

НАДС програми підвищення кваліфікації на 2020 рік; 

- без затвердженого плану – графіка на 2020 рік Тренінговим центром 

проведено підвищення кваліфікації членів конкурсних комісій з відбору осіб 

на зайняття посад фахівців з питань реформ кількістю 55 осіб; 

- ведення бухгалтерського обліку здійснюється з порушеннями 

встановленого порядку, а саме: дані бухгалтерського обліку з нарахування та 

виплати заробітної плати за розрахунковими відомостями заробітної плати за 

січень-квітень 2020 року не відповідають звіту про надходження та 

використання коштів загального фонду (форма № 2д) за І квартал 2020 року та 

місячній звітності, що надається до НАДС; 

- призначення премій працівникам УШУ за січень-квітень 2020 року 

встановлювалось без врахування виконання показників результативності 

Паспорту бюджетної програми на 2020 рік за КПКВК 6121020 «Професійне 

навчання державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування». 

Крім того, аудиторським дослідженням встановлені інші недоліки в 

роботі УШУ за період січень-квітень 2020 року при виконанні показників 

Паспорта бюджетної програми на 2020 рік за КПКВК 6121020 «Професійне 

навчання державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування» зазначені в аудиторському звіті. 

За результатами проведеного внутрішнього аудиту надано негативний 

висновок. 

На підставі результатів і висновків внутрішнього аудиту, з метою 

забезпечення НАДС належного внутрішнього контролю за виконанням 

показників Паспорта бюджетної програми на 2020 рік за КПКВК 6121020 

«Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування» та за КПКВК 6121060 «Адаптація системи управління 

персоналом державної служби до стандартів ЄС» надано відповідні 

рекомендації. 

 

        


