
 
 

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 
 

 

05 червня 2019                                         Київ №       538 

 

Про внесення змін до Порядку планування та проведення  

внутрішніх аудитів відділом аудиту Державної судової  

адміністрації України, документування й реалізації 

їх результатів, затвердженого наказом 

ДСА України від 22.12.2017 № 1124 

 

Відповідно до частини п’ятої статті 153 Закону України "Про судоустрій і 

статус суддів", з метою приведення наказу Державної судової адміністрації 

України у відповідність до вимог чинного законодавства 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміни до Порядку планування та проведення внутрішніх аудитів 

відділом аудиту Державної судової адміністрації України, документування й 

реалізації їх результатів, затвердженого наказом ДСА України від 22.12.2017   

№ 1124, а саме: 

до пунктів 1, 2, 7 та 8 розділу ІІІ у такій редакції: 

"1. Внутрішній аудит проводиться згідно зі стратегічними та 

операційними планами діяльності з внутрішнього аудиту (далі – стратегічний 

та операційний плани). 

Стратегічний план повинен враховувати стратегію Державної судової 

адміністрації України (у разі її наявності) та визначати завдання і результати, 

яких відділ аудиту повинен досягнути протягом наступних трьох років. 

Операційний план складається на календарний рік з урахуванням завдань 

та результатів виконання стратегічного плану. 

2. Стратегічний та операційний плани формуються підрозділом на 

підставі результатів оцінки ризиків та затверджуються Головою Державної 

судової адміністрації України не пізніше початку планового періоду. 

… 

7. Зміни до стратегічного та операційного планів вносяться в порядку їх 

затвердження не пізніше завершення планового періоду. 

8. Стратегічний та операційний плани та зміни до них оприлюднюються 

на офіційному веб-сайті Державної судової адміністрації України. 
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Копії затверджених стратегічних та операційних планів та змін до них 

надсилаються Міністерству фінансів України протягом десяти робочих днів з 

дати їх затвердження."; 

до пункту 18 розділу ІV у такій редакції: 

"18. Строки проведення аудиторських досліджень та склад аудиторських 

груп визначаються з урахуванням обсягів і напрямів аудиту.". 

 

2. Управлінню організаційного забезпечення та контролю ДСА України     

(Парубченко Т. В.) довести в установленому порядку копію цього наказу до 

апеляційних судів, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної 

школи суддів України, територіальних управлінь Державної судової 

адміністрації України, державних підприємств, що належать до сфери 

управління Державної судової адміністрації України, керівників структурних 

підрозділів Державної судової адміністрації України. 
 

3. Начальникам територіальних управлінь Державної судової 

адміністрації України довести копію цього наказу до місцевих судів. 

 

4. Прес-службі (на правах сектору) (Пастухова В. М.) у день видання 

цього наказу опублікувати його на офіційному сайті Державної судової 

адміністрації України в розділі "Нормативно-правова база" рубрики "Інше". 

 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Голова  

Державної судової 

адміністрації України               (підпис)                З. Холоднюк 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


