9. ВІЙСЬКОВО ПОЛІТИЧНЕ КЕРІВНИЦТВО, УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ
(CORPORATE MANAGEMENT & SUPPORT)

ВИТЯГ
з єдиного переліку (каталогу) спроможностей Міністерства оборони України та
Збройних Сил України, затвердженого Міністром оборони України 28.11.2017
Код спроможності:

9.1.2.2

Назва спроможності:

Внутрішній контроль на оперативному рівні

Опис вимог до спроможності:
1.1. Здатність організувати внутрішній контроль та управління ризиками
відповідно до вимог законодавства, нормативно-правових актів та керівних
документів центральних органів виконавчої влади, Міністерства оборони України,
Генерального штабу Збройних Сил України з питань внутрішнього контролю.
1.1.1. Здатність до ідентифікації ризиків за напрямками діяльності, виконуваних
функції та процесів на всіх рівнях управління.
1.1.2. Здатність до визначення оптимальних шляхів зменшення ризиків за
напрямками діяльності.
1.1.3. Здатність розрахунку ключових показників ефективності системи
внутрішнього контролю та управління ризиками.
1.1.4. Здатність оцінки відповідності проектів рішень чинному законодавству,
нормативно-правовим актам Міністерства оборони України та наказам
Генерального штабу Збройних Сил України.
1.1.5. Здатність до розробки адміністративних регламентів на функції і процеси, які
перебувають у сфері відповідальності органу управління (структурного
підрозділу), їх доведення до суб’єктів внутрішнього контролю всіх рівнів за
належністю, забезпечення своєчасного внесення змін до них.
1.1.6. Здатність до нагляду за виконанням встановлених порядку, регламентів та
виконанням вимог керівних документів з питань управління ресурсами на всіх
рівнях управління.
1.1.7. Здатність до оцінки стану виконання плану заходів щодо управління
ризиками і звітів про їх виконання, річних звітів про забезпечення гарантій
підпорядкованих військових частин та установ.
1.1.8. Здатність проведення моніторингу та самооцінки стану внутрішнього
контролю.
1.1.9. Здатність здійснювати аналіз виявлених проблем, порушень, недоліків в
організації внутрішнього контролю та вжиття заходів щодо недопущення їх в
подальшому.
1.2. Здатність до аналізу та виконання обов'язкових вимог, наданих Головною
інспекцією Міністерства оборони України, підрозділами внутрішнього аудиту,
зовнішніми контролюючими органами за результатами проведених інспекційних,
аудиторських (контрольних) заходів.
1.3. Здатність моніторингу виконання та впровадження рекомендацій, наданих за
результатами проведених внутрішніх аудитів у порядку та терміни, встановлені
нормативно-правовими актами Міністерства оборони України з питань проведення
внутрішніх аудитів.

