
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

Начальник управління внутрішнього аудиту 

Підзвітність: 

Начальник управління підзвітний загальним зборам / єдиному учаснику 

Товариства або Наглядовій Раді Товариства в разі її утворення. 

Функціональні обов'язки: 

Відповідно до поставлених завдань начальник Управління виконує такі 

обов’язки: 

 Розробляє план аудиту на поточний рік. 

 Організовує розробку програми аудиту та комплексу аудиторських процедур 

для проєктів, що входять до плану аудиту.  

 Організовує розробку внутрішніх методичних і організаційних документів з 

методології та технології здійснення перевірок та інших контрольних заходів, 

в межах компетенції. 

 Організовує і здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю 

структурних підрозділів Товариства, шляхом здійснення перевірок: 

-фінансово-господарської діяльності на відповідність нормам чинного 

законодавства України, внутрішнім розпорядчим документам Товариства та 

об’єкта контролю; 

-відповідності бізнес-процесів, проєктів і фінансово-господарської діяльності 

структурних підрозділів цілям Товариства;  

-забезпечення надійності та цілісності бізнес-процесів, інформаційних систем 

та автоматизованих систем управління операційними процесами, в тому числі 

надійності процедур протидії протиправним діям; 

-ефективності та доцільності використання ресурсів Товариства та їх 

цільового використання; 

-забезпечення збереження активів; 
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-достовірності фінансової, статистичної, управлінської та іншої звітності, 

правильності ведення бухгалтерського та управлінського обліку, своєчасності 

та повноти відображення відповідної інформації. 

 Організовує і контролює перевірку системи внутрішніх контролів, оцінку її 

архітектури та операційної ефективності. 

 Організовує і контролює здійснення заходів, спрямованих на усунення 

недоліків, виявлених попередніми перевірками. 

 Аналізує, в межах компетенції, виконання управлінських рішень та оцінює їх 

вплив і можливі наслідки для об’єкта контролю. 

 Забезпечує надання незалежних та об’єктивних рекомендацій щодо 

підвищення ефективності управління, зниження рівня ризику окремих 

операцій та поліпшення результатів роботи. 

 Організовує проведення організаційно-методологічної роботи щодо 

вдосконалення внутрішнього технічного та економічного контролю та 

системи управління ризиками. 

 Планує заходи, передбачені функціями Управління. 

 За результатами проведених контрольних заходів організовує підготовку 

пропозицій щодо вдосконалення системи внутрішніх контролів, мінімізації 

збитків та усунення негативних наслідків від недоліків та порушень, 

виявлених під час перевірок. 

 Бере участь у підготовці інструкцій, методичних рекомендацій, інших 

нормативних та законодавчих актів, які належать до сфери діяльності 

Управління. 

 В установленому порядку надає керівництву та єдиному учаснику  

Товариства або Наглядовій Раді, у випадку її утворення, достовірну 

інформацію про використання фінансових ресурсів, майна, інших 

матеріальних активів та про ефективність діяльності або адміністрування 

структурних підрозділів Товариства. 

 Організовує роботу щодо забезпечення обліку та зберігання матеріалів 

перевірок, звітності, нормативних документів тощо. 

 Організовує і забезпечує підготовку звітності щодо роботи Управління та 

своєчасне надання її генеральному директору. 

 Виконує інші завдання та обов’язки в межах своєї компетенції.  

 

Необхідні навички та знання: 

 Повна вища освіта економічного/юридичного або технічного напрямку 

підготовки. 

 Досвід роботи за напрямком аудиту від 5 років. 



 3 

 Високий рівень володіння MS Excel ( зведені таблиці, функції, ВПР, основи 

роботи з макросами ) 

 Бажано знання програмного продукту SAP. 

 Знання методології внутрішнього аудиту. Методики планування 

аудиторських проектів, проведення аудиторських процедур, підготовки 

робочої документації  та складання звітності; 

 Навички аналітичної роботи з великими масивами інформації; 

 Навички аналізу та тестування системи внутрішніх контролів підприємств. 

 Знання основ ризик-менеджменту у частині ідентифікації та оцінки ризиків 

бізнес процесів; 

 Знання основних бізнес процесів промислових підприємств (логістика, 

закупівлі, виробництво, продажі інше.)  

 Відмінні навички ділової переписки та спілкування, високий рівень етики та 

клієнтоорієнтованість. 

 Знання англійської мови на рівні не нижче С1. 

 Що ми пропонуємо: 

 Привабливий компенсаційний пакет. 

 

 

 

Підтримуємо політику різноманітності та інклюзивності: керуємось 

принципом рівності прав і можливостей для всіх кандидатів та створюємо робоче 

середовище, в якому враховані відмінності кожного працівника. 

Надсилайте резюме із зазначенням бажаного рівня заробітної плати на: 

krasnoshapka-mm@tsoua.com 

Бажаєте стати частиною енергетичної команди 

та зробити свій внесок у розбудову країни? 

mailto:melnyk-ke@tsoua.com

