
„Про проведення семінару-тренінгу в Північно-східному офісі” 

 

У приміщенні Північно-східного офісу Держаудитслужби 30 березня 

2017 року відбувся семінар-тренінг на тему „Організація та методика 

здійснення державного фінансового аудиту окремих господарських 

операцій” за участі директора Департаменту державного фінансового аудиту 

окремих господарських операцій Держаудитслужби Світлани Аніщенко, 

заступника директора цього Департаменту Наталії Глущенко, начальника 

відділу організації аудиту окремих господарських операцій, аналізу та 

звітності цього Департаменту Руслани Дмитренко, представників Північного 

офісу Держаудитслужби, Східного офісу Держаудитслужби та його 

управлінь в Донецькій, Запорізькій областях, Північно-східного офісу 

Держаудитслужби та його управління в Полтавській області. 

Тренінг відкрив начальник Північно-східного офісу Держаудитслужби 

Юрій Єфімов, який відзначив, що державний фінансовий аудит окремих 

господарських операцій є формою попереднього та поточного контролю, 

розвиток якого в умовах реформування органів Держаудитслужби є вкрай 

важливим і актуальним. Особливістю такого аудиту є те, що його 

впровадження передбачає здійснення безперервного контролю безпосередньо 

на об’єкті аудиту шляхом застосування комплексу аудиторських процедур 

щодо найбільших транзакцій суб’єктів господарювання на стадії прийняття 

управлінського рішення, тобто до моменту безпосереднього витрачання 

фінансових та матеріальних ресурсів. 

З доповіддю на заході виступила директор Департаменту державного 

фінансового аудиту окремих господарських операцій Держаудитслужби 

Світлана Аніщенко, яка поінформувала про основні результативні показники 

проведення цього аудиту, довела присутнім інформацію щодо практичних 

результатів впровадження зазначеного заходу державного фінансового 

контролю, охарактеризувала основні типові порушення, що фіксуються 

державними аудиторами та окреслила основні напрями розвитку цього 

різновиду аудиту. 

Крім того, окремі аспекти методології проведення аудиту, звітування 

про його результати у своїх доповідях висвітлили заступник директора  

Департаменту державного фінансового аудиту окремих господарських 

операцій Держаудитслужби Наталія Глущенко та начальник відділу 

організації аудиту окремих господарських операцій, аналізу та звітності 

цього Департаменту Руслана Дмитренко. Практичним досвідом 

запровадження вказаного заходу державного фінансового контролю 

поділилися заступник начальника Північного офісу Держаудитслужби Сергій 

Чернеча та начальник відділу державного фінансового аудиту окремих 

господарських операцій Ігор Савченко.   

Під час наради запрошені представники активно ділилися досвідом 

роботи, піднімали проблемні питання, що виникають під час дослідження 



ризикових операцій в ході здійснення державного фінансового аудиту 

окремих господарських операцій. 

У заключному слові Світлана Аніщенко відзначила, що аудит окремих 

господарських операцій – це той важливий напрямок, в якому ми повинні 

працювати більш зосереджено, і побажала учасникам наради (тренінгу) 

плідної праці і успіхів.  










