
ЗВЕДЕНИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН 
ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
на 2019 -  2021 роки

I. МЕТА (МІСІЯ) ВНУТРІШ НЬОГО АУДИТУ

Мета (місія) внутрішнього аудиту -  надання керівництву Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі -  
Держгеокадастр) об'єктивних і незалежних висновків та рекомендацій за результатами оцінки діяльності Держгеокадастру, його 
територіальних органів та державних підприємств, що належать до сфери його управління, спрямованих на підвищення ефективності та 
результативності діяльності та системи внутрішнього контролю, у тому числі процесів управління ризиками; поліпшення політик і процедур, 
які забезпечують запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та інших активів, 
виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності; розвитку доброчесності через поступовий розвиток культури етичної поведінки, 
заснованої на дотриманні етичних цінностей.

II. СТРАТЕГІЯ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Стратегія планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає:
1) орієнтація внутрішнього аудиту на здійснення оцінки

ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами;
- якості надання адміністративних послуг;

виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;
ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань Держгеокадастру та його територіальних органів: 
надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій;

2) надання об'єктивних і незалежних висновків та рекомендацій, спрямованих на покращення діяльності Держгеокадастру, його 
внутрішнього контролю та досягнення визначених цілей;

3) врахування думки керівництва Держгеокадастру щодо ризикових об’єктів внутрішнього аудиту';
4) проведення щорічної оцінки ризиків та ризик-орієнтованого відбору для визначення пріоритетних об'єктів внутрішнього аудиту;
5) постійний професійний розвиток (навчання та підвищення кваліфікації) фахівців з внутрішнього аудиту шляхом самоосвіти та 

участі у навчальних заходах з питань внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю та управління ризиками;
6) інші цілі з урахуванням визначеної загальної стратегії Держгеокадастру та мети (місії) внутрішнього аудиту.
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111. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

3.1. Стратегічні цілі внутрішнього аудиту на 2019 -  2021 роки визначено з урахуванням загальної стратегії діяльності Держгсокадастру 
та його територіальних органів:

Стратегічна ціль/пріоритети діяльності державного 
органу

Основні документи, які визначають стратегічні 
цілі/пріоритети діяльності державного органу Стратегічна ціль внутрішнього аудиту

1 2 3
1) Реалізація державної політики у сфері 

топографо-геодезичної і картографічної діяльності, 
земельних відносин, землеустрою, у сфері 
Державного земельного кадастру, державного нагляду 
(контролю) в агропромисловому комплексі в частині 
дотримання земельного законодавства, використання 
та охорони земель усіх категорій і форм власності, 
родючості фунтів, зокрема:

- децентралізація земельних відносин, в рамках 
якої здійснюється передача державних 
сільськогосподарських земель в комунальну власність 
об'єднаних територіальних громад;

- цнфровізація земельних відносин, однією із 
багатьох переваг якої є ліквідація корупційних 
передумов;

вдосконалення державного контролю за 
використанням та охороною земель та посилення 
відповідальності за зниження родючості фунтів.

2) Надання адміністративних послуг згідно із 
законодавством у  відповідній сфері, зокрема:

- розвиток сучасного цифрового земельного 
кадастру та електронних сервісів Держгеокадастру.

3) Внесення на розгляд М інісф а аф арної 
політики та продовольства пропозицій щодо 
забезпечення формування державної політики у сфері 
топографо-геодезичної і картофафічної діяльності,

! земельних відносин. землеустрою, у сфері 
1 Державного земельного кадасфу, державного нагляду 

(контролю) в агропромисловому комплексі в частині 
дотримання земельного законодавства, використання 
та охорони земель усіх категорій і форм власності, 
родючості фунтів.

Земельний кодекс України, Закон України «Про 
топофафо-геодезичну та картофафічну діяльність», 
Закон України «Про землеустрій», Закон України 
«Про охорону земель», Закон України «Про 
державний земельний кадастр», Закон України «Про 
адміністративні послуги»,

Порядок ведення Державного кадасфу, 
затверджений Постановою Кабінету М інісфів 
У країни від 17 жовтня 2012 року № 1051,

Положення про Державну службу України з питань 
геодезії, картофафії та кадастру, затверджене 
постановою Кабінету М інісфів України від
14.01.2015 № 15,

Стратегія удосконалення механізму управління в 
сфері використання та охорони земель 
сільськогосподарського призначення державної 
власності та розпорядження ними, затверджена 
постановою Кабінету М інісфів України від
07.06.2017 № 413,

Стратегія реформування державного управління 
України на період до 2021 року, схвалена 
розпорядженням Кабінету М інісфів України від
24.06.2016 № 474 (в редакції розпорядження Кабінету 
М інісфів України від 18.12.2018 № 1102-р),

Антикорупційна профама Державної служби 
України з питань геодезії, картофафії та кадасфу на 
2018 рік, затверджена наказом Держгеокадасфу від
25.04.2018 № 68 (зі змінами від 03.08.2018 № 122 та 
від 29.10.2018 № 192).

1) Підвищення рівня державного внутрішнього 
фінансового контролю з питань ефективності 
планування та виконання бюджетних профам та 
управління об’єктами державної власності;

2) Забезпечення Держгеокадастром високого 
рівня правових засад реалізації прав, свобод і 
законних інтересів фізичних та юридичних осіб у 
сфері надання адміністративних послуг;

3) Посилення ролі та значення внуфішнього 
аудиту в системі Держгеокадастру.



3.2. Завдання внутрішнього аудиту на 2019 -  2021 роки:

Стратегічна ціль внутрішнього аудиту Завдання внутрішнього аудиту
Ключові показники результативності, ефективності та якості

2019 рік 2020рік 2021 рік
1 2 3 4 5

Підвищення рівня державного 
внутрішнього фінансового контролю 3 
питань ефективності планування та 
виконання бюджетних програм та 
управління об’єктами державної 
власності

J

1. Здійснення в Держгеокадастрі та його 
територіальних органах, а також 
державних підприємствах, що належать 
до сфери його управління, внутрішніх 
аудитів ефективності планування і 
виконання бюджетних програм з метою 
здійснення оцінки обґрунтованості та 
результативності показників бюджетних 
програм, ступеня виконання та 
досягнення стратегічних цілей 
Держгеокадастру, стану організації 
внутрішнього контролю на всіх стадіях 
планування та виконання заходів 
(завдань), передбачених бюджетною 
програмою

1) 100 %  -  виконання 
Операційного тану 
діяльності з 
внутрішнього аудиту;
2) 100 %  - здійснення 
аудитів ефективності;
3) 80 %  - аудиторських 
рекомендацій, прийнятих 
керівництвом об ’єкта 
дослідження;
4) частка рекомендацій, 
за якими досягнуто 
результативність, 
становить не менше 
50%

2. Здійснення внутрішніх аудитів щодо 
якості виконання контрольно-наглядових 
функцій структурними підрозділами 
Держгеокадастру та його територіальних 
органів, що здійснюють державний 
нагляд (контроль) за використанням та 
охороною земель, з метою забезпечення 
належної організації та сприяння у 
підвищенні результативних показників 
відповідної діяльності

1) 100 %  -  виконання 
Операційного плану 
діяльності з 
внутрішнього аудиту;
2) 100 %  - здійснення 
аудитів ефективності;
3) 80 %  - аудиторських 
рекомендацій, прийнятих 
керівництвом об ’єкта 
дослідження;
4) частка рекомендацій, 
за якими досягнуто 
результативність, 
становить не менше 
50%

3 .  Здійснення внутрішніх аудитів щодо 
виконання Держгеокадастром функції з 
управління об’єктами державної 
власності в частині ефективності заходів 
з оптимізації (ліквідації/реорганізації) 
державних підприємств, що належать до 
сфери його управління, з метою

1) 100 %  - виконання 
Операційного плану 
діяльності з 
внутрішнього аудиту;
2) 100 %  - здійснення 
аудитів ефективності;
3) 80 %  - аудиторських
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забезпечення збереження та ефективного 
використання державного майна

рекомендацій, прийнятих 
керівництвом об ’єкта 
дослідження;
4) частка рекомендацій, 
за якими досягнуто 
результат ивн іст ь, 
становить не менше 
50%

4. Здійснення в Держгео кадастр і та його 
територіальних органах, а також 
державних підприємствах, що належать 
до сфери його управління, внутрішніх 
аудитів щодо стану організації та 
функціонування системи внутрішнього 
контролю та діяльності з управління 
ризиками в частині документообігу з 
метою забезпечення оперативного 
реагування на ризикові сфери діяльності

1) 100 % - виконання 
Операційного плану 
діяльності з 
внутрішнього аудиту;
2) 100 % - здійснення 
аудитів ефективності;
3) 80 % - аудиторських 
рекомендацій, прийнятих 
керівництвом о б 'єкта 
дослідження;
4) частка рекомендацій, 
за якими досягнуто 
результативність, 
становить не менше 
50%

5. Здійснення внутрішніх аудитів 
діяльності Держгео кадастру та його 
територіальних органів, а також 
ДП «Центр ДЗК», що належить до сфери 
управління Держгео кадастру, в частині 
організації та виконання заходів з 
адміністрування Державного земельного 
кадастру з метою виявлення проблемних 
питань та ризиків, які негативно 
впливають на забезпечення відповідних 
функцій і завдань та проведення 
земельної реформи в Україні в цілому

1) 100 % - виконання 
Операційного плану/ 
діяльності з 
внутрішнього аудиту;
2) 100 % - здійснення 
аудитів ефективності;
3) 80 %о - аудиторських 
рекомендацій, прийнятих 
керівництвом об \єкта 
дослідження;
4) частка рекомендацій, 
за якими досягнуто 
резул ь т ат ивн іст ь, 
становить не менше 
50%

Забезпечення Держгеокадастром 
високого рівня правових засад 
реалізації прав, свобод і законних 
інтересів фізичних та юридичних осіб у

6. Здійснення внутрішніх аудитів 
діяльності Держгеокадастру та його 
територіальних органів щодо якості 
надання адміністративних послуг з метою

І) 100 % - виконання 
Операційного плану> 
діяльності з 
внутрішнього аудиту;

1) 100 % - виконання 
Операційного плану 
діяльності з 
внутрішнього аудиту;
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сфері надання 
послуг.

адміністративних виявлення порушень вимог законодавства 
та проблемних питань, пов’язаних з 
технічними, технологічними та 
фінансовими аспектами організації 
діяльності у відповідній сфері, а також 
наявністю в ній корупційних чинників

2) 100 % - здійснення 
аудитів ефективності;
3) 80 % - аудиторських 
рекомендацій, прийнятих 
керівництвом об 'скта 
дослідження;
4) частка рекомендацій, 
за якими досягнуто 
результативність, 
становить не менше 
50%

2) 100 % -  здійснення 
аудитів ефективності;
3) 80 % - аудиторських 
рекомендацій, прийнятих 
керівництвом об 'скта 
дослідження;
4) частка рекомендацій, 
за якими досягнуто 
результативність, 
становить не менше 
5 0 %

Посилення раті та значення 
внутрішнього аудиту в системі
Держгеокадастр>

7. Забезпечення координації діяльності 
підрозділів внутрішнього аудиту 
територіальних органів Держгеокадастру

1) Погодження 
стратегічних та 
операційних т анів  
діяльності з  
внутрішнього аудиту та 
визначення
пріоритетних об 'єктів 
дослідження;
2) Організація та 
проведення комплексних 
внутрішніх аудитів за  
участі внутрішніх 
аудиторів
територіаіьних органів 
Держгеокадастру та 
застосування принципу 
ротації внутрішніх
аудиторів ш. іяхии
направлення їх д ія  
здійснення аудиторських 
досліджень на об 'скти 
контраію  в інших 
областях, що
забезпечить досягнення 
більш неупереджених та 
о б ’і'ктшних результатів 
вну трішнього аудиту.
3) (Утримання ю га т т а  
/х л льтатт длльност і і  
внутрішнього ан)шт\ в 
г ж а к м і
Лгрж .'п * ілілгтр%

1) Погодження 
стратегічних та 
операційних планів 
діяльності з 
внутрішнього аудиту та 
визначення
пріоритетних о б 'єктів 
дослідження;
2) Організація та 
проведення качт ексних  
внутрішніх аудитів за 
участі внутрішніх 
аудиторів
територіальних органів 
Лержгеокадастру та 
застосування приниипу 
ротації внутрішніх
аудиторів kt.is.xaw

іх <ім 
здійснення а\х^иторсьлжг 
досліджень на оо сктм 
контролю в інших 
областях. що
забезпечить досягпетя 
& м и  и л ^ к р й ік г м а  м  
об а я м и и  р е л  льтатів
вм% тргшмикх> а\х*яяг.
Зі і и ’аїкпжх
р г п  гь-татт да.»мості З 
юптріш чиучу <пО«яп «
стгтсчі
Лер ж.Уі ж лХх.иу>_______

1) Погодження 
стратегічних та 
операційних планів 
діяльності з 
внутрішнього ау диту та 
визначення
пріоритетних об ’єхтів 
дослідження;
2)  Організуйся та 
проведення ка ш п ехсм а  
внутрішніх аухЬаяів за 
участ і внутрішніх 
аудиторів
теттторіальнжх орл 
Держгеокадаатру 
жшосутштт |  _ |  
ротаий внутрішніх
аудиторів иіхіак
* оггл і с'кчзї а  дгя 
здійснення аьдитась.'ькжх 
дігслміжеяь та об ех.тм 
контролю в ваших 
областях. що
забезпечиш* 6осжг*е»ня 
більш а л  т і
об іхтшвмшх резу тлатж 
вну траттам  л л ж  
і  > £>^«.мдесі і а м * « т  
рсз\ іьтатм дтишосяи з

ЛегисгескяЛхт г*
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8. Здійснення координації діяльності 
державних підприємств, що належать до 
сфери управління Держгеокадастру, на 
території відповідної адміністративно- 
територіальної одиниці

Посилення контролю за 
фінансово- 
господарською 
діяльністю державних 
підприємств

Посилення контролю за 
фінансово- 
господарською 
діяльністю державних 
підприємств

Посшення контролю за 
фінансово- 
господарською 
діяльністю державних 
підприємств

9. Професійний розвиток (навчання та 
підвищення кваліфікації) фахівців з 
внутрішнього аудиту

Отримання знань та 
навичок з питань 
внутрішнього аудиту

Отримання знань та 
навичок з питань 
внутрішнього аудиту

Отримання знань та 
навичок з питань 
внутрішнього аудиту

IV. ПРІОРИТЕТНІ ОБ’ЄКТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

За результатами оцінки ризиків та ризик-орієнтованого відбору визначено пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту на 2019 -  2021
роки:

Ке
з/п Об’єкт внутрішнього аудиту

Ст
уп

ін
ь 

пр
іо

ри
т

ет
но

ст
і

Загальний результат оцінки ризиків, пов ’язаних з об 'єктом 
внутрішнього аудиту (кількість ризиків)

Застосовані основні критерії відбору/фактори ризику

М
ат

ер
іа

ль
ні

ст
ь

Ск
ла

дн
іст

ь 
ді

ял
ьн

ос
т

і

М
ас

шт
аб

 
зм

ін

Ре
пу

та
ці

йн
а 

чу
т

ли
віс

т
ь

За
га

ль
на

 
по

лі
т

ик
а 

вн
ут

рі
шн

ьо
го

 
ко

нт
ро

лю

На
ді

йн
іст

ь 
ке

рі
вн

иц
тв

а 
та

 
від

по
від

ал
ьн

их
 

по
са

до
ви

х 
ос

іб
М

ож
ли

віс
ть

 д
ля

 
зл

ов
ж

ив
ан

ь

Пи
та

нн
я, 

як
і 

ці
ка

вл
ят

ь 
ке

рі
вн

иц
т

во

Ча
с 

від 
по

пе
ре

дн
ьо

го
 

ау
ди

т
у

Ст
ан

 
вп

ро
ва

дж
ен

ня
 

ау
ди

то
рс

ьк
их

 р
ек

ом
ен

да
ці

й

За високим рівнем 
ризику

За середнім 
рівнем ризику

За низьким рівнем 
ризику

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Планування та виконання бюджетної 

програми КПКВК 2803010 «Керівництво 
та управління в сфері геодезії, 
картографії та кадастру»

1 71 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Діяльність ДП «Центр ДЗК» щодо 
виконання заходів, передбачених 
бюджетною програмою «Проведення 
земельної реформи» у 2018 році, в 
частині проведення інвентаризації 
земель сільськогосподарського 
призначення державної власності в 
межах об’єднаних територіальних громад

1 66 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Планування та виконання бюджетної 
програми КПКВК 2803020 «Проведення 
земельної реформи»

І 72 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4 Планування та виконання бюджетної 

програми КПКВК 2803030 
«Загальнодержавні топографо-геодезичні 
та картографічні роботи, демаркація та 
делімітація державного кордону»

1 71 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Здійснення державного нагляду 
(контролю) за дотриманням земельного 
законодавства, використанням та 
охороною земель усіх категорій і форм 
власності та в частині родючості фунтів

1 58 10 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Адміністративна послуга «Надання 
відомостей з Державного земельного 
кадастру у формі витягу з Державного 
земельного кадастру про земельну 
ділянку»

1 47 14 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Адміністративна послуга «Виправлення 
технічної помилки у відомостях 
Державного земельного кадастру, не з 
вини органу, що здійснює його ведення» 
та адміністративна послуга 
«Виправлення технічної помилки у 
відомостях Державного земельного 
кадастру, яка була допущена органом, що 
здійснює його ведення»

1 57 10 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 65 4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Управління об’єктами державної 
власності в частині утворення, ліквідації, 
реорганізації державних підприємств, що 
належать до сфери управління 
Держгеокадастру

1 65 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Стан організації діловодства та архіву 
відповідно до встановлених правил

1 24 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Ведення та адміністрування Державного 
земельного кадастру, забезпечення 
інформаційної взаємодії Державного 
земельного кадастру з іншими 
інформаційними системами в 
установленому порядку

1 46 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Адміністративна послуга «Надання 
відомостей з Державного земельного 
кадастру у формі витягів з Державного 
земельного кадастру про обмеження у 
використанні земель»

1 30 22 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0



12 Адміністративна послуга «Видача 
довідки з державної статистичної
звітності з кількісного обліку земель про

1 30 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
наявність земель та розподіл їх за
власниками земель, землекористувачами,
угіддями»

V. ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ
Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту щодо яких проводитимуться внутрішні аудити у 2019 -  2021 роках:

Стратегічна ціль внутрішнього 
аудиту Завдання внутрішнього аудиту М

з/п Об'єкт внутрішнього аудиту

Рік
дослідження

Обсяг робочого часу,
людино-дні

20
19

 р
ік

20
20

 р
ік

20
21

 р
ік

20
19

 р
ік

20
20

 р
ік

20
21

 р
ік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Підвищення рівня державного 
внутрішнього фінансового контролю 
з питань ефективності планування та 
виконання бюджетних програм та 
управління об’єктами державної 
власності

1. Здійснення в Держгеокадастрі та 
його територіальних органах, а 
також державних підприємствах, що 
належать до сфери його управління, 
внутрішніх аудитів ефективності 
планування і виконання 
бюджетних програм з метою 
здійснення оцінки обґрунтованості 
та результативності показників 
бюджетних програм, ступеня 
виконання та досягнення 
стратегічних цілей 
Держгеокадастру, стану організації 
внутрішнього контролю на всіх 
стадіях планування та виконання 
заходів (завдань), передбачених 
бюджетною програмою

1. Планування та виконання бюджетної 
програми КПКВК 2803010 «Керівництво та 
управління в сфері геодезії, картографії та 
кадастру»

0 1295

2. Діяльність ДП «Центр ДЗК» щодо 
виконання заходів, передбачених 
бюджетною програмою «Проведення 
земельної реформи» у 2018 році, в частині 
проведення інвентаризації земель 
сільськогосподарського призначення 
державної власності в межах об’єднаних 
територіальних громад

0 1295

3. Планування та виконання бюджетної 
програми КПКВК 2803020 «Проведення 
земельної реформи»

0 1295

4. Планування та виконання бюджетної 
програми КПКВК 2803030 
«За гал ь но де ржав н і то по графо- гео дез ич н і 
та картографічні роботи, демаркація та 
делімітація державного кордону»

0 1480

2. Здійснення внутрішніх аудитів 
щодо якості виконання контрольно- 
наглядових функцій структурними 
підрозділами Держгеокадастру та 
його територіальних органів, що

5. Здійснення державного нагляду (контролю) 
за дотриманням земельного законодавства, 
використанням та охороною земель усіх 
категорій і форм власності та в частині 
родючості фунтів

0 1295
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здійснюють державний нагляд 
(контроль) за використанням та 
охороною земель, з метою 
забезпечення належної організації та 
сприяння у підвищенні 
результативних показників 
відповідної діяльності
3. Здійснення внутрішніх аудитів 
щодо виконання Держгеокадастром 
функції з управління об’єктами 
державної власності в частині 
ефективності заходів з оптимізації 
(ліквідації/реорганізації) державних 
підприємств, що належать до сфери 
його управління, з метою 
забезпечення збереження та 
ефективного використання 
державного майна

6 . Управління об’єктами державної власності 
в частині утворення, ліквідації, 
реорганізації державних підприємств, що 
належать до сфери управління 
Держгео кадастру

0 1480

4. Здійснення внутрішніх аудитів 
діяльності Держгеокадастру та його 
територіальних органів, а також 
ДП «Центр ДЗК», що належить до 
сфери управління Держгео кадастру, 
в частині організації та виконання 
заходів з адміністрування 
Державного земельного кадастру з 
метою виявлення проблемних 
питань та ризиків, які негативно 
впливають на забезпечення 
відповідних функцій і завдань та 
проведення земельної реформи в 
Україні в цілому

7. Ведення та адміністрування Державного 
земельного кадастру, забезпечення 
інформаційної взаємодії Державного 
земельного кадастру з іншими 
інформаційними системами в 
установленому порядку

0 1480

5. Здійснення в Держгео кадастр і та 
його територіальних органах, а 
також державних підприємствах, що 
належать до сфери його управління, 
внутрішніх аудитів щодо стану 
організації та функціонування 
системи внутрішнього контролю та 
діяльності з управління ризиками в 
частині документообігу з метою 
забезпечення оперативного

8. Стан організації діловодства та архіву 
відповідно до встановлених правил

0 1295
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реагування на ршнкові сфсрн 
діяльності

Забезпечення Держгсокадастром 
МКОДОГО рівня правових засад 
ріММЗДІІі прав, свобод І ЗАКОННИХ 
інтересів фіяичннх та юридичних 
<*с*6 у сфері надання 
длмінкгтрагивннл послуг

6. Здійснення внутрішніх аудиті» 
діяльності Держгеокадастру ти його 
територіальних органів щодо якості 
надання адміністратішних послуг з 
метою виявлення порушень вимог 
законодавства та проблемних 
питань, пов'язаних з технічними, 
технологічними та фінансовими 
аспектами організації діяльності у 
ВІДПОВІДНІЙ сфері, а також наявністю 
В НІЙ коруїшійних Ч И Н Н И К І В

9. Адміністративна послуга «Надання 
відомостей з Державного земельного 
кадастру у формі витягу з Державного 
земельного кадастру про земельну 
ділянку»

0 1295

10. Адміністративна послуга «Виправлення 
технічної помилки у відомостях 
Державного земельного кадастру, не з вини 
органу, шо здійснює його ведення» та 
адміністративна послуга «Виправлення 
технічної помилки у відомостях 
Державного земельного кадастру, яка була 
допущена органом, що здійснює його 
ведення»

0 1295

II. Адміністративна послуга «Надання 
відомостей з Державного земельного 
кадастру у формі в»ггягів з Державного 
земельного кадастру про обмеження у 
використанні земель»

0 1295

12. Адміністративна послуга «Видача довідки 
з державної статистичної звітності з 
кількісного обліку земель про наявність 
земель та розподіл їх за власниками ісмсль. 
землекористувачами, угіддями*

В 1295

Всиого: 5365 5365 5365

V I. ЗДІЙСНКІІНЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ * ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

Інша дІАЛьаісп і внутрішнього аудиту, яка здійснюватиметься у 2019 2021 роках:
П а

виконанні!
Обсяг рМмгчік'а часу,

лккіинп~(1ні

І  тичшт,г^чшл «і** «иі«ф*<агл*л.-* аї Литі іа»Ла**ня лмунфішньАГа лучкіїт Ни«.» імтиМ іКаімичімі і м і і ^ м і і м і У  жгЛинп *
Xо

«с

£

*
•»*

*
«ь.©
§

ж

3 5

1 : 1 . * * «. 7 к * ■«
?1всж.&пик* р о п  11 ЇШГЧГНМ* 1 *І*6сшгчення координаті ІдіАснеиіся Н ц д ію м  внутріш нього а \ л иг \
шчуршшт*** жулту в системі 
Д г г * * * «  «идетру

діадьмосії шдроідиіі« внутрішнього 
аудиту терілориикьнкх оріашв 
Д гр а  (сокал*Сір>

Держіео*А-исгр> ьіч^Дпндіпі ліяпьжчп 
фа\і»ш» |  іиі\ іршшього *\ питл ! 

| торміир4&ям<і*\ вр**нів Дсржітчпллж тр \

0 | 0 0 152 152 152



II

2. Здійснення координації діяльності 
державних підприємств, що 
належать до сфери управління 
Держгеокадастру, на території 
відповідної територіально- 
адміністративної одиниці

2. Здійснення фахівцями з внутрішнього 
аудиту територіальних органів 
Держгеокадастру контролю за фінансово- 
господарською діяльністю та моніторингу 
виконання аудиторських рекомендацій в 
рамках координації діяльності державних 
підприємств, що належать до сфери 
управління Держгеокадастру, на території 
відповідної територіально- 
адміністративної одиниці відповідно до 
пункту 25 частини четвертої Положення 
про Головне управління Держгеокадастру в 
області та у м. Києві, затвердженого 
наказом Держгеокадастру від 17.11.2016 
№ 308

0 0 0 480 480 480

3. Професійний розвиток (навчання 
та підвищення кваліфікації) фахівців 
з внутрішнього аудиту

3. Вивчення вітчизняного та міжнародного 
досвіду з питань здійснення внутрішнього 
аудиту, внутрішнього контролю та 
управління ризиками шляхом самоосвіти 
(на робочому місці), участь фахівців з 
внутрішнього аудиту у тренінгах, 
семінарах та інших навчальних заходах з 
питань здійснення внутрішнього аудиту, 
внутрішнього контролю та управління 
ризиками, організованих Мінфіном

0 0 0 259 259 259

Всього: 891 891 891
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