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:

9.1.2.3

Назва спроможності:

Внутрішній контроль на тактичному 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 систематизувати та визначити існуючі у своїй діяльності процеси,
операції, регламенти, структури, здійснити ефективний розподіл повноважень
щодо їх виконання, визначити правила та принципи управління людськими
ресурсами, які спрямовані на забезпечення реалізації законодавчо закріплених за
військовою частиною установою функцій та завдань з метою досягнення
визначеної мети та цілей.
1.1.2. Здатність забезпечити дотримання підлеглим особовим складом Кодексу
доброчесної поведінки та професійної етики військових посадових осіб, державних
службовців та інших осіб уповноважених на виконання функції держави в
Міністерстві оборони України та Збройних Силах України.
1.1.3. Здатність до ідентифікації ризиків за ключовими напрямками діяльності,
виконуваних функції та процесів, які мають суттєвий впив на раціональне та
ефективне використання ресурсів і досягнення визначених цілей.
1.1.4. Здатність до визначення оптимальних шляхів зменшення ризиків за
напрямками діяльності.
1.1.5. Здатність визначення ефективності контрольних заходів у рамках
внутрішнього контролю та управління ризиками.
1.1.6. Здатність аналізу відповідності проектів рішень чинному законодавству,
нормативно-правовим актам Міністерства оборони України та наказам
Генерального штабу Збройних Сил України.
1.1.7. Здатність ідентифікації ризиків та планування заходів щодо управління
ризиками, формування звітів про їх виконання.
1.1.8. Здатність проведення моніторингу та самооцінки стану внутрішнього
контролю.
1.1.9. Здатність підготовки річного звіту про забезпечення гарантій (Звіту про
результати внутрішнього контролю).
1.2. Здатність здійснювати аналіз виявлених проблем, порушень, недоліків в
організації внутрішнього контролю та вжиття заходів щодо недопущення їх в
подальшому.
1.3. Здатність виконання обов’язкових вимог та рекомендації наданих Головною
інспекцією Міністерства оборони України, підрозділами внутрішнього аудиту,
зовнішніми контролюючими органами за результатами проведених інспекційних,
аудиторських (контрольних) заходів.

