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Внесення змін до РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО РІЧНОГО ПЛАНУ АУДИТУ 

 Публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2020 рік 

Зміни до Ризик-орієнтованого річного плану аудиту ПАТ «НСТУ» на 2020 рік в частині зміни об’єктів планових аудитів та зміни 

строків виконання аудиторських завдань, враховуючи поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

1. ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ 

№ 

з/п 

Тип 
аудиторських 

завдань 

Тема 

аудиторських 

завдань 

 

Мета 

аудиторських 

завдань 

 

Об’єкт аудиту 

Орієнтований обсяг 

досліджень 

Період, 
за який 

проводиться 

аудит об’єкту 

Строки 

виконання 

аудиту 

Фонд 

робочого 

часу на 

організацію 

та 

проведення 

аудиту, 

людино-дні 

 

1 2 3 4  5 5 6 7  
Виключити з Ризик – орієнтованого річного плану аудиту ПАТ «НСТУ» на 2020 рік: 
1. Аудит 

ефективності 

(операційний 

аудит) 

Аудит запасів 

ЦД ПАТ «НСТУ» 

Провести аудит 

запасів та надати 

пропозиції щодо 

стану управління 

та ефективності 

використання 

запасів ПАТ 

«НСТУ» 

Адміністративно

-господарське 

управління та 

оборотні активи 

1. Регламенти, звіти, 

процедури, плани, положення, 

політики, розпорядчі 

документи. 

2. Організаційна структура 

підрозділів та штатний розпис. 

3. Електронна база запасів та 

їх використання. 

2019 рік та 

звітний період 

Травень-

серпень 

2020 року 

220  



~ 2 ~ 

 

4. Договори про матеріальну 

відповідальність. 

5. Облік запасів. 

6. Інвентаризація запасів. 

7. Оцінка запасів. 

8. Первинні документи та 

облікові регістри. 

9. Управлінська та фінансова 

звітність. 

2. Аудит 

ефективності 

(операційний 

аудит) 

Аудит організації 

документообігу 

та інформаційно-

аналітичного 

забезпечення 

ПАТ «НСТУ» 

Провести аудит 

організації 

документообороту 

та інформаційно-

аналітичного 

забезпечення ПАТ 

«НСТУ» 

Організація та 

управління 

інформаційно-

аналітичним 

забезпеченням 

1. Стратегія, політики, 

регламенти, процедури, 

положення, плани, звіти. 

2. Інформаційні системи. 

3. Організаційна структура 

підрозділів та штатний розпис. 

4. Графік документообороту. 

5. Управлінський облік. 

6. Первинні документи та 

облікові регістри. 
7. Управлінська та фінансова 

звітність 

тощо 

2019 рік та 

звітний період 

2020 року 

Листопад-

грудень 

2020 року 
 

220  

Включити в Ризик – орієнтований річний план аудиту ПАТ «НСТУ» на 2020 рік:  

1. Аудит 

ефективності 

(операційний 

аудит) 

Аудит запасів 

ПАТ «НСТУ» 

Провести аудит 

запасів та надати 

пропозиції щодо 

стану управління 

та ефективності 

використання 

запасів ПАТ 

«НСТУ» 

Адміністративно

-господарське 

управління та 

оборотні активи 

1. Регламенти, звіти, 

процедури, плани, 

положення, політики, 

розпорядчі документи. 

2. Організаційна структура 

підрозділів та штатний 

розпис. 

3. Електронна база запасів 

та їх використання. 

2019 рік та 

звітний період 

2020 року 

Жовтень-

грудень 

2020 року 

220  



~ 3 ~ 

 

4. Договори про 

матеріальну відповідальність. 

5. Облік запасів. 

6. Інвентаризація запасів. 

7. Оцінка запасів. 

8. Первинні документи та 

облікові регістри. 

9. Управлінська та 

фінансова звітність. 

2. Аудит 

ефективності 

(операційний 

аудит) 

Аудит доходів від 

оренди 

нерухомого 

майна та надання 

супутніх послуг 

ПАТ «НСТУ» 

Провести аудит 

доходів від оренди 

нерухомого майна 

та надання 

супутніх послуг 

ПАТ «НСТУ» 

Організація та 

управління 

комерційною 

діяльністю, 

Доходи та 

витрати 

Товариства 

1. Регламенти, процедури, 

положення, плани, політики, 

звіти. 

2. Організаційна структура 

підрозділів та штатний 

розпис. 

3. Інформаційні системи; 

4. Договори оренди та 

процедура їх укладання. 

5. Договори щодо 

відшкодування комунальних 

послуг та процедура їх 

укладання (порядок 

розрахунків вартості). 

10. Електронна база торгів. 

11. Первинні документи та 

облікові регістри. 

12. Дебіторська 

заборгованість та 

претензійно-позовна 

діяльність. 

13. Управлінська та 

фінансова звітність. 

2017 - 2019 

роки та звітний 

період 2020 

року 

Вересень-

грудень 

2020 року 

220  

Начальник служби внутрішнього аудиту 

ПАТ «НСТУ» 

________________________                            Н.В. Степанова 

                (підпис)                                                                       (ПІБ) 
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