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Додаток 4 до протоколу 

Наглядової ради АТ «НСТУ» 

від 21 грудня 2020 року № 49 

 
 

ПОГОДЖЕНО 

Протоколом засідання Комітету з питань                                                                                             

аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ»                                                                                 

від 17 грудня 2020 року № 21                                                                         

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Протоколом засідання 

Наглядової ради АТ «НСТУ» 

від 21 грудня 2020 року № 49  
 

 

Голова Наглядової ради     С.В. Остапа 

 

БЮДЖЕТ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ* 

Акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021 рік 

 

Бюджет служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» на 2021 рік складено з урахуванням завдань Ризик-орієнтованого 

річного плану аудиту АТ «НСТУ» на 2021 рік та фінансового плану АТ «НСТУ» на 2021 рік, затвердженого Наглядовою 

радою АТ «НСТУ» 

I. ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

Посада 

Кількість 

штатних 

посад 

Фонд оплати праці 

працівників СВА 

відповідно до штатного 

розпису АТ «НСТУ» 

станом на 01.12.2020 року 

Плановий (максимальний) фонд 

оплати праці працівників СВА на 2021 

рік Матеріальна 

допомога на 

оздоровлення 

Прогнозований 

фонд оплати 

праці на рік, 

виходячи з 

максимального 

рівня окладу 

  

Посадовий 

оклад 

Фонд оплати 

праці за 

місяць 

Премія* 

(місячна, 20%) 

Плановий фонд 

оплати праці за 

місяць з 

урахуванням премії 

  

Начальник СВА 1 70800,00 70800,00 14160,00 84960,00 70800,00 1090320,00   

Заступник начальника 1 40000,00 40000,00 8000,00 48000,00 40000,00 616000,00   



2 

 

Аудитор (керівник 

напряму) 
2 27000,00 54000,00 5400,00 64800,00 54000,00 831600,00 

  

Аудитор (керівник 

напряму) 
1 30000,00 30000,00 6000,00 36000,00 30000,00 462000,00 

  

Аудитор 2 30000,00 60000,00 6000,00 72000,00 60000,00 924000,00   

Аудитор 2 24000,00 48000,00 4800,00 57600,00 48000,00 739200,00   

Аудитор 2 23000,00 46000,00 4600,00 55200,00 46000,00 708400,00   

Аудитор 1 16100,00 16100,00 3220,00 19320,00 16100,00 247940,00   

Разом: 12 364900,00 364900,00 72980,00 437880,00 364900,00 5619460,00   

* у відповідності до прогнозних розрахунків департаментом управління бюджетом в цілому по АТ «НСТУ». 

II. ПЛАНОВІ ВИТРАТИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

 
Основні показники Умовні позначення Одиниця виміру Планові показники кількості 

(шт., осіб, діб) та вартості (грн) 

Кількість відряджень Кв область 20 

Кількість працівників СВА Кп особа 2 

Середня кількість діб відрядження Кд доба 3 

Середня вартість проїздних квитків Вкв. грн 600,0 

Вартість проживання в готелях, інших житлових 

приміщеннях* 

Впрож. грн 600,0 

Добові витрати* Д грн 120,0 

Вартість витрат на проїзд розраховується за формулою: 

ВВкв = ((Вкв. * Кв) * Кп) * Н = ((600,0 * 2) * 2) *2 = 48000,0 грн 

де Н - напрям, тобто вартість квитків в обидві сторони  

Загальна вартість витрат на квитки 

 

48000,00 грн 

Вартість витрат на проживання розраховується за формулою: 

ВВпрож.= ((Впрож. * Кд) * Кв) * Кп = ((600,0 * 4) * 20) * 2 = 48000,0 грн 

Загальна вартість витрат на проживання 

 

48000,00 грн 

Добові витрати розраховується за формулою: 

((Д * Кд) * Кв) * Кп = ((120 * 3) * 20) * 2 = 14400,0 грн 

де Кд = 4 + 1 (додаткова доба, на врахування часу на проїзд) 
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Добові витрати 

 

 14400,00 грн 

Загальна сума витрат на відрядження 110 400,00 грн 

* Вартість проживання в готелях, інших житлових приміщеннях та вартість добових витрат зазначені відповідно до вимог постанови 

Кабінету міністрів України від 02.02.2011 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, 

що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) 

за рахунок бюджетних коштів» 

 

III. ПЛАН НАВЧАННЯ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО 

АУДИТУ з проведення аудитів 

Тема тренінгу/навчання Ціль тренінгу/навчання 

Кількість 

працівників 

СВА 

Вартість 

навчання одного 

працівника, з 

ПДВ, грн. 

Загальна 

вартість 

навчання, 

(з ПДВ), грн. 

 

Внутрішній аудит процесів: 

«Управління кадрами», 

«Маркетинг та Продажі» 

освоєння практик ризик-орієнтованого внутрішнього 

аудиту процесів «Управління кадрами» і «Маркетинг та 

Продажі» 

1 

орієнтована 

вартість  

12500,0 грн 

12500,0 

 

Внутрішній аудит: ризик-

орієнтована методика 

застосування на практиці ризик-орієнтованого підходу, 

методик внутрішнього аудиту, що ґрунтуються на оцінці 

ризиків; проведення аналізу етапів аудиторської 

перевірки; вивчення способів формування аудиторської 

вибірки та робочих документів 

1 

орієнтована 

вартість  

12500,0 грн 

12500,0 

 

Практикум формування та 

написання звіту 

внутрішнього аудитора 

освоєння техніки формування та практики написання 

звіту внутрішнього аудиту, на основі методології ризик-

орієнтованого внутрішнього аудиту 

2 

орієнтована 

вартість  

10000,0 грн 

20000,0 

 

Загальна вартість навчання з підвищення кваліфікації працівників СВА 45000,00  

 

IV. ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

У зв'язку з впровадженням автоматизованої системи управління АТ «НСТУ» потребує заміни комп'ютерне 

обладнання 3-х робочих місць (заміна застарілої техніки). Крім того, для забезпечення належної роботи Служби необхідно 

забезпечити робочі місця аудиторів ліцензованою системою Microsoft Office (орієнтовані вартість для 12 працівників – 35,0 тис. 
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грн на рік), а також для зберігання електронних матеріалів аудиту – забезпечити жорсткими дисками (місткістю 1 – 2 ТБ) 
(орієнтована вартість – 2,0 тис. грн). 
*Бюджет СВА розрахований без врахування вартості загальновиробничих витрат та витрат на господарські потреби служби внутрішнього 

аудиту АТ «НСТУ». 

Начальника служби внутрішнього аудиту 

АТ «НСТУ» 

________________________                            _________________________     

(підпис)                                                                       (ПІБ) 

 


