
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

Київ

Про внесення змін до наказу 
Міністерства оборони України 
від 15.12.2020  № 475

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 
2011 року № 1001 “Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та 
утворення підрозділів внутрішнього аудиту” (зі змінами), Положення про 
Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), Стандартів 
внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України 
від 04 жовтня 2011 року № 1247, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 
України 20 жовтня 2011 року за № 1219/19957 (у редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 14 серпня 2019 року № 344, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 27 серпня 2019 року за № 975/33946), та з метою 
приведення актів Міністерства оборони України у відповідність до вимог 
законодавства н а к а з у ю:

1. В абзаці п’ятому пункту 3 наказу Міністерства оборони України 
від 15 грудня 2020 року № 475 “Про організацію діяльності з внутрішнього 
аудиту в системі Міністерства оборони України” слова “стратегічних і 
операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту (змін до них)” замінити 
словами “плану (зведеного плану) діяльності з внутрішнього аудиту (змін до 
нього)”.
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2. До Порядку проведення внутрішнього аудиту в системі Міністерства 
оборони України, затвердженого наказом Міністерства оборони України         
від 15 грудня 2020 року № 475 “Про організацію діяльності з внутрішнього 
аудиту в системі Міністерства оборони України”, внести такі зміни: 

1) пункт 4 розділу ІІІ після слова “шляхом” доповнити словами 
“проходження сертифікації та”;

2) пункт 2 розділу VІI викласти в такій редакції:

“2. З метою визначення пріоритетів та результатів роботи Служби 
внутрішнього аудиту на наступні три роки директор Департаменту забезпечує 
формування плану на підставі результатів оцінки ризиків, яка проводиться не 
рідше одного разу на рік, що має враховувати стратегію, пріоритети та цілі 
діяльності Міноборони. У плані щороку визначаються завдання Служби 
внутрішнього аудиту на наступний календарний рік з урахуванням визначених 
пріоритетів та результатів діяльності Служби внутрішнього аудиту на 
відповідний трирічний період.”;

3) у тексті Порядку слова “стратегічний та операційний плани” у всіх 
відмінках замінити словом “план” у відповідних відмінках.

3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Міністр оборони України          Олексій РЕЗНІКОВ


