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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
В МІСЦЕВИХ ТА АПЕЛЯЦІЙНИХ СУДАХ
Одним із суб’єктів проведення аудиту в органах судової влади є
структурний підрозділ Державної судової адміністрації України. Згідно з
Положенням про управління аудиту Державної судової адміністрації України,
затвердженого наказом ДСА України від 11.07.2012 № 80 [1], управління
аудиту здійснює аудит та фінансовий контроль діяльності структурних
підрозділів Державної судової адміністрації України, територіальних
управлінь, судів, підприємств, установ та організацій, організаційне
забезпечення діяльності яких здійснює ДСА України.
У зв’язку зі зміною структури ДСА України, у 2015 році управління
аудиту реорганізовано у відділ аудиту.
Протягом 2012 року управлянням аудиту із залученням інших
працівників ДСА України проведено 31 контрольний захід, з них: 25 планових
перевірок щодо цільового та ефективного використання коштів державного
бюджету, дотримання вимог чинного законодавства щодо застосування
процедур, укладання угод при закупівлі товарів, робіт та послуг за державні
кошти, аналізу надходження судового збору та аудитів ефективності,
відповідності, фінансових аудитів.
Крім того, управлінням аудиту проведено 6 позапланових перевірок
окремих питань фінансово-господарської діяльності (стан організаційного
забезпечення судів, аналіз причин невикористання відкритих асигнувань,
нарахування заробітної плати та індексації тощо).
Проведеними у 2012 році контрольними заходами виявлено фінансових
порушень на загальну суму 9732,3 тис. грн.
З метою встановлення стану справ щодо виконання завдань і досягнення
цілей, ефективності планування, покращення результатів роботи установ
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протягом 2013 року управлянням аудиту ДСА України проведено
36 контрольних заходів.
Проведеними контрольними заходами виявлено фінансових порушень на
загальну суму 55 336,1 тис. грн.,
Серед вищеперерахованих порушень слід звернути увагу на прийняття
посадовими особами об’єктів контролю некваліфікованих управлінських
рішень, що призвели до нераціонального та неефективного використання
коштів Державного бюджету України на загальну суму 1142,9 тис. грн.,
Уже, протягом 2014 року управлянням аудиту ДСА України проведено
28 контрольних заходів, під час яких досліджено діяльність 53 об’єктів
контролю, з яких:
 16 планових контрольних заходів;
 12 позапланових контрольних заходів,
Проведеними контрольними заходами виявлено фінансових порушень на
загальну суму 21 700,6 тис. грн.
Слід відмітити, що у цьому періоді діяльність управління аудиту ДСА
України здебільшого була спрямована на проведення аудитів відповідності
щодо оцінки стану організації ведення судового діловодства в частині
автоматичного розподілу судових справ та внесення даних до Єдиного
державного реєстру судових рішень.
Так, у 2014 році, в процесі проведення аудитів відповідності вивчено
електронні бази даних 29 судів, що містять інформацію про реєстрацію справ
усіх категорій, етапів їх руху та стан внесення даних до Єдиного державного
реєстру судових рішень. При цьому, досліджено правильність автоматичного
розподілу між суддями 332 037 справ, що на 37% більше ніж у 2013 році
(119 188 справ).
Проте, загальний аналіз результатів фінансових аудитів, проведених
упродовж 2014 року, свідчить, що більшість порушень законодавства все ще
має системний характер, вони повторюються із року в рік.
У першому півріччі 2015 року, працівниками відділу аудиту проведено
14 контрольних заходів.
Так, відповідно до Плану проведення контрольних заходів в установах
судової системи на перше півріччя 2015, затверджений наказом ДСА України
від 15.12.2014 № 169 [2] проведено 3 планових аудити.
Крім того, у зв’язку з надходженням на адресу ДСА України листів
Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, а також звернень
Голів судів та громадян, скарг суддів, та враховуючи невідкладність
дослідження порушених у них питань, спеціалістами відділу проведено
11 позапланових контрольних заходи.
Вищезазначеними контрольними заходами виявлено ряд порушень
фінансово-бюджетної дисципліни та ведення бухгалтерського обліку, на
загальну суму 1374,06 тис. грн.
Найбільш характерними є порушення бюджетного законодавства, які
умовно можна класифікувати за такими узагальненими видами:
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– планування діяльності роботи установ та підприємств з порушенням
чинного законодавства;
– порушення під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за
державні кошти;
– порушення, пов’язані з неналежним веденням бухгалтерського обліку;
– використання коштів державного бюджету з порушенням чинного
законодавства;
– недотримання установлених порядку та термінів складання,
затвердження і подання документів тощо.
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КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ
ЗА НОВОЮ ФОРМОЮ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ
НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ.
На сьогоднішній день Україна стоїть на шляху реформування
законодавства і адаптації його до світових стандартів, адже взяла шлях на
реформування економіки до світового господарства і європейський вектор
розвитку держави. Даний шлях важкий і тривалий, потрібно пройти багато
змін у правовому законодавстві, реформування освіти, медицини, посилити
соціальний захист населення і укріпити позиції малого та середнього бізнесу.
Також дуже важливо знайти підтримку світових лідерів для стабілізації і
припинення війни на Донбасі, адже це важлива складова нашої цілісності.
Зроблено чимало кроків на становлення економіки до європейських
стандартів. В рамках переходу відбувається багато змін і,зокрема, для
бухгалтерів. Все частіше і частіше звучать повідомлення про зміни у
податковому законодавстві, знаходять різного роду компроміси для розвитку
малого і середнього бізнесу, зменшують податкове навантаження на суб’єктів
господарювання. На сьогоднішній день від бухгалтера вимагається бути
завжди у фокусів всіх змін і постійно підвищувати свою кваліфікацію. Тому
вважаю є доцільним проаналізувати останні зміни у декларації з податку на
прибуток підприємств.
За останніми змінами, які відбулися 1.01.2016 року, видно, що не тільки
змінилася форма декларації, вона стала простішою, але тим самим вимагає
глибокого аналізу діяльності підприємства за попередній рік, для розуміння чи

