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ВСТУПНА ЧАСТИНА 

 

Організація та методологія проведення аудиту. 

 

Напрям внутрішнього аудиту: фінансовий аудит та аудит відповідності. 

Мета проведення внутрішнього аудиту: оцінка діяльності установи, 

дотримання законності використання і збереження майна, проведення 

господарської діяльності. 

Цілі внутрішнього аудиту: 

Підготовка висновку щодо діяльності установи стосовно законності та 

достовірності фінансової і бюджетної звітності, управління бюджетними 

коштами, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів 

законодавства, планів, процедур, контрактів з питань управлінням державним 

майном, стану збереження активів, документів та інформації про діяльність 

установи. 

Інші цілі внутрішнього аудиту, передбачені Програмою проведення 

позапланового внутрішнього аудиту діяльності, затвердженою в.о. директора 

Координаційного центру з надання правової допомоги Лаврінком М.В. 

30.01.2017. 

Підстава для проведення позапланового внутрішнього аудиту:  

наказ Координаційного центру з надання правової допомоги від 30.01.2017 

№ 37-аг «Про проведення позапланового внутрішнього аудиту (фінансового та 

відповідності) діяльності Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги». 

Аудиторська група: 

- головний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту Координаційного 

центру з надання правової допомоги Півторак В.О. (керівник групи); 

- головний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту Координаційного 

центру з надання правової допомоги Пікульський А.В. 

Дата початку і закінчення проведення внутрішнього аудиту: з 02.02.2017 

по 17.02.2017. 

Період, за який проводиться внутрішній аудит: з 01.03.2016 по 31.01.2017. 

  

Опис об’єкта внутрішнього аудиту.  

 

Чугуївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (надалі за текстом – Місцевий центр, Центр) є територіальним 
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відділенням Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Луганській та Харківській областях. 

Центр є неприбутковою організацією, користується правами юридичної 

особи, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм 

найменуванням, власні бланки, самостійний баланс, рахунки в органах 

Державної казначейської служби України.  

У своїй діяльності Центр керується Конституцією та законами України, 

указами Президента України і постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 

Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Міністерства 

юстиції України та Координаційного центру з надання правової допомоги,  

а також Положенням про Чугуївський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, затвердженим наказом Координаційного центру  

з надання правової допомоги від 23.02.2016 № 9.   

Основними завданнями Центру є: 

- підвищення правової спроможності, культури та освіченості населення 

(правопросвітництво); 

- надання безоплатної первинної правової допомоги і безоплатної 

вторинної правової допомоги; 

- забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України. 

Чугуївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги:  

Правовий статус суб’єкта Юридична особа  

Код та назва відомчої класифікації 

видатків та кредитування державного 

бюджету 

360 Міністерство юстиції України  

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, заклад)  

Ідентифікаційний код 40296011  

Основний вид економічної діяльності 
69.10 Діяльність у сфері права  

Юридична та фактична адреса 
Харківська область, місто Харків, 

проспект Науки, будинок 77  



4 
 

Центр є розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня і отримує кошти 

із загального фонду Державного бюджету відповідно до затверджених 

бюджетних асигнувань за кодами програмної класифікації видатків 3603020 

«Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової 

допомоги» та з 01.01.2017 року – 3603030 «Оплата послуг та відшкодування 

витрат адвокатів з надання безоплатної правової допомоги». 

Посадовими особами Центру, яким надано право розпоряджатися 

рахунками та підписувати розрахункові документи у періоді, що підлягав аудиту, 

були:  

з правом першого підпису:  

- в.о. директора Центру Рогозін Сергій Леонідович – з 12.08.2016 по 

теперішній час;  

з правом другого підпису:  

- головний бухгалтер Драніщева Юлія Миколаївна – з 12.08.2016 по 

теперішній час.  
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Скорочення, використані в аудиторському звіті: 

 

1. Місцевий центр, Центр – Чугуївський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги;  

2. Координаційний центр – Координаційний центр з надання правової 

допомоги; 

3. Бюро правової допомоги – відділ Місцевого центру «Бюро правової 

допомоги»; 

4. Мін’юст – Міністерство юстиції України; 

5. КМУ – Кабінет Міністрів України; 

6. Постанова № 552 – Постанова КМУ від 20.06.2012 № 552 «Про умови 

оплати праці працівників Координаційного центру з надання правової допомоги 

та його територіальних відділень»; 

7. Порядок № 8 – Порядок і умови укладення контрактів з адвокатами, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та 

договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на 

тимчасовій основі, затверджений постановою КМУ від 11.01.2012 № 8; 

8. КЗпП – Кодекс законів про працю України; 

9. КПКВ 3603020, КПКВ 3603030 – коди програмної класифікації видатків 

3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної 

правової допомоги», 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги»; 

10. БВПД – безоплатна вторинна правова допомога; 

11. Наказ № 160 – Методичні рекомендації щодо організації надання 

безоплатної вторинної правової допомоги місцевими центрами з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, затверджені наказом 

Координаційного центру з надання правової допомоги від 26.06.2015 № 160; 

12. Державний класифікатор продукції та послуг 016:2010 – Державний 

класифікатор продукції та послуг 016:2010, затверджений наказом Державного 

комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики  

від 11.10.2010 № 457; 

13. Закон України «Про публічні закупівлі» – Закон України «Про публічні 

закупівлі» від 25.12.2015 № 922-УІІІ.   
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Резюме 

За результатами проведеного позапланового внутрішнього аудиту 

діяльності Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги за період з 01.03.2016 по 31.01.2017 зібрана достатня 

кількість доказів для можливості стверджувати, що виявлені недоліки та 

порушення мають суттєвий вплив на діяльність Центру. 

При оцінці роботи Центру у частині організації роботи відділів та взаємодії 

між ними Місцевого центру аудитом встановлено, що більшість завдань, які 

покладені на Центр, виконуються не у повному обсязі та недостатньо якісно  

у зв’язку з призначенням працівників структурних відділів Центру на 0,5 та/або  

0,75 ставки. 

Більше того, Центр не використовує у повному обсязі усі наявні трудові 

ресурси у частині забезпечення розповсюдження інформації про роботу системи, 

що негативно вплинуло на показники кількості звернень клієнтів до Центру. 

Крім цього, слід зазначити, що Центром фактично не здійснюється ведення 

та звірка комплексної інформаційно-аналітичної системи (КІАС), оскільки  

не вноситься інформація до блоку І та ІІ реєстраційної картки клієнта. 

Додатково під час інтерв’ю з працівниками бюро правової допомоги 

встановлено, що у деяких бюро належним чином не забезпечено налаштування 

організаційної техніки, відсутнє підключення до мережі інтернет, ІР телефонії, 

що суттєво знижує ефективність та результативність роботи працівників бюро 

правової допомоги. 

Крім того, за результатами аналізу установчих документів Центру 

виявлено, що Місцевим центром не було розроблено та не затверджено 

колективний договір. 

Також встановлено, що за даними книги «Журнал-головна», меморіальних 

ордерів № 6 та реєстрів бюджетних зобов’язань розпорядників (бюджетних) 

коштів станом на 01.12.2016 не була відображена кредиторська заборгованість 

за КПКВ 3603020 КЕКВ 2200, 2210, 2240 у звіті про заборгованість за 

бюджетними коштами (форма № 7 д, № 7 м).  

Разом із цим, при проведені державних (публічних) закупівель 

Чугуївським МЦ з надання БВПД було невірно визначено код за ДК 016:2010 

предмета закупівлі у річному плані закупівель на 2016 рік. 

Під час проведення аудиту також було виявлено, що Центр на даний час 

займає частину приміщення цілісного майнового комплексу нежитлового 

приміщення без договору оренди та договору на відшкодування комунальних 

послуг.  

Більше того, договори оренди не укладалися і для розміщення 

Дворічанського бюро з надання правової допомоги, та договори на 
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відшкодування комунальних послуг для Дворічанського, Печенізького, 

Куп’янського та Борівського бюро з надання правової допомоги. 

Крім цього, 10.02.2017 року для підтвердження достовірності 

відображення в обліку основних засобів та інших необоротних активів 

інвентаризаційною комісією на підставі наказу від 10.02.2017 № 25/аг проведено 

інвентаризацію, за результатами якої встановлено нестачу матеріальних активів 

у кількості 16 (шістнадцяти) одиниць на загальну суму 20 987,38 гривень. 
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1. Оцінка роботи щодо організації належного функціонування 

профільних відділів Центру. 

Для забезпечення виконання усіх завдань, які покладено на Місцевий 

центр, відповідно до штатного розпису Центру загальна кількість працівників 

становить 35 штатних одиниць. Фактично у Центрі працює 17 працівників,  

з них – 8 у бюро правової допомоги (структурні підрозділи Центру). 

Для оцінки організації роботи відділів та взаємодії між відділами 

аудиторською групою проведені інтерв’ю з керівниками відділів, окремими 

спеціалістами, та спостереження за роботою працівників Центру. 

Так, для надання безоплатної первинної правової допомоги, зокрема, 

здійснення попереднього консультування осіб, які звертаються до місцевого 

центру про надання безоплатної правової допомоги, роз’яснень положень 

законодавства у сфері надання безоплатної правової допомоги та порядку 

отримання такої допомоги, а також забезпечення доступу до безоплатної 

вторинної правової допомоги суб’єктів права на неї у місцевому центрі створено 

відділ правової інформації та консультації, у якому фактично працює два 

працівники (0,5 та 0,75 ставки). 

Відповідно до положення про відділ правової інформації та консультації 

основними завданнями відділу є: 

- здійснення прийому осіб, які звертаються до місцевого центру для 

отримання безоплатної правової допомоги та роз’яснення норм законодавства  

у сфері безоплатної правової допомоги про порядок отримання безоплатної 

первинної та безоплатної вторинної правової допомоги; 

- забезпечення реєстрації звернень осіб про надання безоплатної 

правової допомоги у встановленому порядку; 

- перевірка належності осіб, що звертаються до місцевого центру або 

щодо яких звертаються їх законні представники до категорій осіб, які мають 

право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги у встановленому 

порядку; 

- забезпечення складання заяв, скарг та інших документів правового 

характеру; 

- забезпечення роботи мобільних консультаційних пунктів та 

розвиток мережі дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової 

допомоги та їх функціонування на постійній основі; 

- ведення журналу реєстрації особистого прийому та звернень осіб, які 

звернулися до місцевого центру для отримання безоплатної правової допомоги; 
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- інформаційне наповнення довідково-інформаційної платформи 

правових консультацій WikiLegalAid. 

Так, відповідно до Методичних рекомендацій щодо організації надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Місцевим центрам з надання БВПД, 

затверджених наказом Координаційного центру з надання правової допомоги  

від 26.07.2015 № 160 працівник відділу правової інформації та консультації 

повинен забезпечити заповнення клієнтом або законним представником клієнта 

згоди на оброблення персональних даних, оформленої згідно з додатком 2  

до цих Методичних рекомендацій. 

Також відповідно до наказу № 160 під час звернення клієнта до Місцевого 

центру у разі, якщо зазначене питання не потребує надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, працівник відділу правової інформації та 

консультації видає талон для отримання безоплатної первинної допомоги за 

формою, встановленою у додатку 4 до цих Методичних рекомендацій. Номер 

такого талону є ідентичним номеру звернення. Підписаний клієнтом або 

законним представником клієнта талон сканується, після чого повертається 

клієнту.  

Фактично відділом правової інформації та консультації талони для 

отримання правової допомоги не видаються. 

Більше того, не забезпечено видачу клієнтам талонів про прийняття 

звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги, належним 

чином не здійснюється ведення та звірка комплексної інформаційно-аналітичної 

системи (КІАС), про яку детальніше описано у питанні 2 звіту, не заповнюються 

реєстраційні картки клієнта, що є недотриманням вищезазначених Методичних 

рекомендацій. Також не ведеться журнал реєстрації особистого прийому та 

звернень осіб, які звернулися до Місцевого центру для отримання безоплатної 

правової допомоги, та не наповнюється довідково-інформаційна платформа 

правових консультацій WikiLegalAid.  

Так, для роботи з адвокатами у частині видачі доручень, перевірки 

комплектності акта та розрахунків винагороди у Місцевому центрі функціонує 

відділ організації надання БВПД та роботи з адвокатами, у якому фактично 

працює один працівник (0,5 ставки). 

Згідно з положенням про відділ організації надання БВПД та роботи  

з адвокатами на відділ покладено такі завдання: 
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- організація надання безоплатної вторинної правової допомоги 

суб’єктам права на неї, визначеними пунктами 1, 2, 8 – 12 частини першої та 

другої статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу»; 

- здійснення моніторингу виконання адвокатами, що залучаються до 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, зобов’язань, визначених  

у контракті про надання такої допомоги з питань, що належать до компетенції 

відділу; 

- прийняття та перевірка поданих адвокатами актів надання 

безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками. 

Фактично вказаним відділом опрацювання актів надання БВПД 

відбувається у частині: 

- реєстрації актів відповідно до журналу реєстрації актів місцевого 

центру, в якому працівник відділу організації надання БВПД та роботи  

з адвокатами зазначає дату отримання акта, номер акта, прізвище, ініціали 

адвоката, дату видання доручення, номер та тип доручення, дату передання акта 

до РЦ, дату отримання акта від РЦ у разі виявлення помилок, дату повернення 

акта на доопрацювання адвокату;  

- перевірки комплектності актів та правильності розрахунків до них.  

Перевірка актів у Місцевому центрі відбувається наступним чином: 

- начальник відділу організації надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи з адвокатами перевіряє комплектність актів та 

правильність розрахунків винагороди до них; 

- у разі відсутності порушень акти та додаткові угоди передаються 

головному бухгалтеру МЦ; 

- після візування актів головним бухгалтером  

та підписання в.о. директора акти згідно реєстру прийому-передачі передаються 

до РЦ. 

Додатково під час перевірки справ клієнтів виникла необхідність  

у проведенні бесіди з клієнтом, який звернувся до Місцевого центру з питанням 

призначення адвоката для складання процесуальних документів та 

представництва інтересів у суді, та з’ясовано, що клієнт незадоволений роботою 

Центру у зв’язку з довготривалим пошуком та призначенням адвоката, оскільки 

звернення на отримання БВПД до Центру було подано 18.11.2016, а призначення 

адвоката фактично відбулося 30.12.2016. 

Під час інтерв’ю з начальником відділу організації надання БВПД  

та роботи з адвокатами Хомичом О.П. з’ясовано, що фактично він забезпечує 
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призначення адвоката, який надаватиме безоплатну вторинну правову допомогу 

шляхом пошуку адвоката, видання доручення та встановлення контакту адвоката 

з клієнтом. Пошук адвоката займає від 2 до 4 календарних днів. Але так як у місті 

Чугуїв фактично є тільки один адвокат, який погоджується брати доручення  

за цивільними та адміністративними справами, у більшості випадків 

приходиться залучати адвокатів з міста Харкова, що займає значно більше часу. 

Дана ситуація негативно впливає на забезпечення у встановлений термін 

прибуття адвоката до клієнта та якісного надання БВПД. 

Відповідно до положення про відділ правопросвітництва та взаємодії  

з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги на відділ 

покладено такі завдання:  

- правопросвітництво у територіальних громадах; 

- сприяння формуванню та розвитку на відповідній території мережі 

суб’єктів надання безоплатної первинної правової допомоги; 

- налагодження і підтримка ефективної співпраці місцевого центру  

із суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги, що здійснюють 

свою діяльність на відповідній території; 

- надання органам місцевого самоврядування консультаційно-

методичної допомоги з питань утворення спеціалізованих установ, які надають 

безоплатну первинну правову допомогу, та залучення до її надання юридичних 

осіб приватного права та фізичних осіб. 

Варто зазначити, що відділом правопросвітництва та взаємодії  

з суб’єктами надання безоплатної первинної допомоги не організовується 

проведення тематичних семінарів, лекцій, зокрема, у навчальних закладах, 

закладах позашкільної освіти, у закладах післядипломної освіти, навчально-

виховних закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, для визначених категорій громадян, зокрема, пенсіонерів, інвалідів, 

учасників антитерористичної операції, молоді, громадських активістів, вчителів 

та педагогічних працівників, медичних працівників, інших вразливих суспільних 

груп з метою підвищення правової свідомості, культури та освіченості 

населення, запобігання злочинності.  

Крім того встановлено, що відділом правопросвітництва та взаємодії  

з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги здійснюється 

організація круглих столів, тренінгів (для волонтерів, пара-юристів), лекцій, 

виїзних консультацій, вуличного інформування, проведення інформаційних 

кампаній серед партнерів БПД тільки у місті Чугуєві та у місті Печеніги. Проте 
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до юрисдикції Чугуївського МЦ з надання БВПД належить: Куп’янський район, 

Шевченківський район, Печенізький район, Дворічанський район, Борівський 

район, Великобурлицький район. 

Вищезазначене призвело до часткового невиконання завдань, які покладені 

на відділ правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги, та поінформованості населення. 

Під час інтерв’ю з головним спеціалістом відділу правопросвітництва 

встановлено, що така ситуація виникла у зв’язку з відсутністю коштів та великою 

відстанню між районами, що належать до юрисдикції Центру (фактично працює 

один працівник). 

Відповідно до положення про відділ представництва та взаємодії  

з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги на відділ 

покладено такі завдання: 

- здійснення представництва інтересів осіб, визначених пунктами  

1, 2 – 12 частини першої та другої статті 14 Закону «Про безоплатну правову 

допомогу» в судах, інших державних органах, органах місцевого 

самоврядування, перед іншими особами на підставі довіреності, виданої особою, 

яка звернулася за наданням безоплатної вторинної правової допомоги; 

- складання документів процесуального характеру за зверненнями 

суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу після прийняття 

рішення про надання такої допомоги; 

- інформаційне наповнення довідково-інформаційної платформи 

правових консультацій WikiLegalAid. 

Слід зазначити, що головний спеціаліст відділу представництва у період  

з вересня по лютий 2017 року отримував одну з найбільших премій серед 

працівників Місцевого центру – у середньому 164 % від місячної заробітної 

плати, при цьому працюючи на 0,75 та в січні 2017 року – на 0,5 ставки. 

Під час інтерв’ю з в.о. директора Рогозіним С.Л. встановлено, що така 

ситуація виникла внаслідок великого обсягу роботи, яку виконував головний 

спеціаліст відділу представництва у період з вересня по лютий 2017 року. 

При цьому, відділом представництва складено лише один документ 

процесуального характеру та жодного разу не було представництва інтересів осіб 

шляхом участі у судових засіданнях, перед органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, перед іншими особами. 

Організувати інтерв’ю з головним спеціалістом цього відділу з метою 

дослідження виконання фактичних обов’язків не вдалося у зв’язку із його 
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звільненням 01.02.2017 року, що унеможливлює надання остаточного висновку 

щодо завантаженості спеціаліста відділу представництва.  

Відповідно до положення про відділ персоналу, інформаційної та 

матеріальної інфраструктури на відділ покладено такі завдання: 

- забезпечення управління персоналом місцевого центру, у тому числі 

підвищення кваліфікації його працівників; 

- матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевого центру; 

- забезпечення функціонування та розвитку інформаційної 

інфраструктури, інформаційних ресурсів та засобів зв’язку Місцевого центру; 

- технічне забезпечення збирання, узагальнення та аналізу інформації, 

що надходить від інших структурних підрозділів Місцевого центру. 

Під час інтерв’ю з працівниками бюро правової допомоги встановлено, що 

у деяких бюро належним чином не забезпечено налаштування організаційної 

техніки, відсутнє підключення до мережі інтернет, що суттєво знижує 

ефективність роботи працівників бюро правової допомоги. 

Слід зазначити, що основною функцією відділу персоналу, інформаційної 

та матеріальної інфраструктури є забезпечення функціонування та розвитку 

інформаційної інфраструктури, інформаційних ресурсів та засобів зв’язку. 

Під час інтерв’ю з в.о. директора Чугуївського МЦ з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Рогозіним С.Л. встановлено, що така ситуація 

виникла у зв’язку з відсутністю коштів та великою відстанню між районами, що 

належать до юрисдикції Центру. 

Також згідно із структурою Чугуївського місцевого центру з надання 

БВПД у Центрі функціонують 5 відділів бюро правової допомоги, а саме: 

Куп’янське бюро з надання безоплатної правової допомоги, Шевченківське бюро 

з надання безоплатної правової допомоги, Печенізьке бюро з надання 

безоплатної правової допомоги, Дворічанське бюро з надання безоплатної 

правової допомоги та Борівське бюро з надання безоплатної правової допомоги, 

які відповідно до положення про бюро правової допомоги Місцевого центру  

з надання БВПД виконують такі функції і завдання: 

-  правопросвітництво у територіальних громадах; 

-  надання безоплатної первинної правової допомоги; 

-  забезпечення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги; 

-  надання безоплатної вторинної правової допомоги (крім захисту); 
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-  забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України. 

Слід зазначити, що у Місцевому центрі є шість бюро, в кожному з яких 

працює по одному або два спеціалісти, які у повній мірі виконують функції та 

завдання, покладені на кожне бюро. 

Висновок: при оцінці роботи Центру у частині організації роботи відділів 

та взаємодії між ними Місцевого центру аудитом встановлено, що більшість 

завдань, які покладені на Центр, виконуються не у повному обсязі або 

недостатньо якісно.  

Крім того, при розрахунку потреби видатків на утримання установи  

не враховувалися витрати на відрядження працівників Центру, які здійснювали 

виїзні консультації, вуличні інформування, проведення інформаційних кампаній 

серед партнерів БПД, організацію круглих столів, що призвело до невиконання 

зазначених завдань. А не встановлення організаційної техніки, засобів зв’язку, 

підключення до мережі інтернет суттєво знизило ефективність роботи 

працівників бюро правової допомоги. 

Також у Місцевому центрі відсутній чіткий розподіл функцій між 

відділами та обов’язків між працівниками, що негативно впливає на діяльність 

Центру та виконання ним основних функцій та завдань, які покладені згідно  

з положенням про Місцевий центр. 

 

2. Оцінка стану виконання Центром функцій щодо забезпечення 

організації надання правової допомоги у адміністративних і цивільних 

справах. 

Чугуївський місцевий центр з надання безоплатної правової допомоги 

надає правові послуги відповідно до Цивільного кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України, 

Кримінального процесуального кодексу України, Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу», Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» та інших нормативно-правових актів. 

Відповідно до положення про Чугуївський місцевий центр з надання 

безоплатної правової допомоги, затвердженого наказом Координаційного 

центру з надання правової допомоги від 23.02.2016 № 9 (у редакції наказу 

Координаційного центру з надання правової допомоги від 03.01.2017 року № 72), 

Центр укладає контракти/договори з адвокатами, які надають безоплатну 



15 
 

вторинну правову допомогу відповідно до Порядку і умов укладення контрактів 

з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову на постійній основі, та 

договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на 

тимчасовій основі. 

Всупереч зазначеному, станом на 17.02.2017 Чугуївським місцевим 

центром не укладено жодного контракту з адвокатами, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу. 

Більше того, Центром належним чином не проводиться робота щодо 

залучення адвокатів з метою укладання контрактів. 

Під час проведення аудиту встановлено, що Місцевим центром у період  

з 01.09.2016 по 31.01.2017 було видано 34 доручення для надання БВПД  

за цивільними та адміністративними справами, з яких за зверненнями громадян 

до бюро правової допомоги – 20 доручень. 

Також у період з 01.09.2016 по 31.01.2017 Чугуївським місцевим центром 

з надання БВПД зареєстровано 1 105 звернень від клієнтів, з них: 

- до бюро правової допомоги – 976 звернень. 
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Для аналізу за основу брались такі показники, як: 

- середня кількість звернень від клієнтів до Чугуївського МЦ  

з надання БВПД за адресою м. Чугуїв, вул. Музейна, 14 та до бюро правової 

допомоги Чугуївського МЦ з надання БВПД у період з 01.09.2016 по 31.01.2017; 

- норма звернень до Чугуївського МЦ з надання БВПД та до бюро 

правової допомоги Чугуївського МЦ з надання БВПД. За основу взято показник 

«густоти населення» у даному регіоні.  

Густота населення – це рівень заселеності певної території, а саме: 

кількість постійного населення, що проживає на одиниці площі (як правило,  

у розрахунку на один квадратний кілометр). 

Норма звернень на місяць клієнтів, які могли б звернутися до Чугуївського 

МЦ з метою надання їм безоплатної первинної та вторинної правової допомоги 

становить у середньому 68 звернень. Фактично у період з 01.09.2016 по 

31.01.2017 до Чугуївського МЦ з надання БВПД у середньому зверталося  

32 особи на місяць, що майже у два рази менше можливого. 

Така тенденція дозволяє стверджувати, що Центр не використовує  

у повному обсязі усі наявні трудові ресурси, що негативно вплинуло  

на показники зростання кількості звернень клієнтів до Центру. 

З метою уникнення вищенаведеної тенденції у майбутніх періодах та 

залучення нових клієнтів Місцевому центру слід розширити доступ до БПД для 

людей з обмеженими можливостями та вимушених переселенців, надавати 

адресну правову допомогу особам, що позбавлені можливості пересування та 

вирішити питання щодо розміщення Чугуївського місцевого центру з надання 

БВПД у більш доступному для громадян місці. 

Разом із цим, виходячи з вище наведених даних, слід відмітити активну 

роботу працівників бюро правової допомоги у частині залучення клієнтів для 

надання безоплатної первинної правової допомоги. 

За період з 01.09.2016 по 31.01.2017 Центром скасовано 1 доручення. 

Причиною скасування виданого доручення була неможливість надання правової 

допомоги особі, інтереси якої суперечать інтересам особи, яка звернулася  

з проханням про надання правової допомоги. 

Із 7 районів, які належать до юрисдикції Чугуївського місцевого центру 

з надання БВПД, 4 (Шевченківський, Печенізький, Дворічанський,  

Борівський) – не забезпечені «місцевими» адвокатами. Надання безоплатної 

вторинної правової допомоги на території даних районів забезпечують адвокати 

із сусідніх районів та міста Харкова. 
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Процес розподілу доручень між адвокатами у Центрі відбувається 

відповідно до переліку адвокатів згідно алфавітного порядку, а також за 

спеціалізацією адвокатів та за місцем здійснення адвокатами адвокатської 

діяльності. 

Також відповідно до положення про Чугуївський місцевий центр, 

затвердженого наказом Координаційного центру з надання правової допомоги 

від 23.02.2016 № 9 (у редакції наказу Координаційного центру з надання 

правової допомоги від 03.01.2017 року № 72), Місцевий центр приймає подані 

адвокатами акти надання безоплатної вторинної правової допомоги з 

відповідними додатками, здійснює перевірку їх комплектності, правильності 

розрахунку розміру винагороди та відшкодування витрат адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу. 

Так, усього за період з 01.09.2016 по 31.01.2017 Чугуївським місцевим 

центром з надання БВПД було прийнято, перевірено та передано до 

Регіонального центру з надання БВПД у Луганській та Харківській областях  

58 актів від адвокатів за виданими дорученнями, 5 з яких повернуто Місцевому 

центру на доопрацювання. 

За результатами інтерв’ювання працівника відділу організації надання 

БВПД та роботи з адвокатами були виявлені окремі проблеми та недоліки: 

- відсутність у деяких районах «місцевих» адвокатів, внаслідок чого 

збільшується навантаження на адвокатів сусідніх районів; 

- наявність у Чугуївському районі лише 1 «місцевого адвоката», який 

готовий брати доручення по цивільним та адміністративним справам, що 

призводить до безальтернативності видачі доручень.  

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо організації надання 

безоплатної вторинної правової допомоги місцевими центрами з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, затверджених наказом 

Координаційного центру з надання правової допомоги від 26.07.2015 № 160, 

Місцевий центр повинен належним чином забезпечити функціонування 

комплексної інформаційно-аналітичної системи (далі – КІАС). 

Однак станом на 31.01.2017 Центром не внесені відомості про клієнта  

до КІАС за ІІІ-ІV квартал 2016 року та січень 2017, оскільки не заповнені 

реєстраційні картки клієнтів (надалі за текстом – РКК). 

Слід зазначити, що відповідно до вищезазначених Методичних 

рекомендацій відмова у заповнені РКК у зв’язку з відсутністю у клієнта 
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відомостей або документів, необхідних для отримання ним безоплатної правової 

допомоги, не допускається. 

Так, до блоку І РКК працівником відділу правової інформації та 

консультації місцевого центру не у повному обсязі вносяться відомості про 

кожного клієнта або законного представника клієнта, який відвідав Місцевий 

центр. 

До блоку ІІ РКК працівником відділу правової інформації та консультації 

Місцевого центру не вноситься: 

- інформація про результати перевірки належності особи до вразливої 

категорії; 

- назва, дата видання та номер наказу Місцевого центру про надання 

безоплатної вторинної правової допомоги або відмову в її наданні; 

- інформація про видане доручення для надання безоплатної 

вторинної правової допомоги; 

- інформація про довіреність на представництво інтересів клієнта; 

- інформація про скасовані доручення, заміну адвоката, який надає 

безоплатну вторинну правову допомогу, або припинення надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

Також такі документи, як талон про прийняття звернення для надання 

БВПД, наказ про надання БВПД, доручення для надання БВПД, довіреність на 

представництво інтересів особи, наказ про скасування доручення, наказ про 

заміну адвоката/співробітника, який надає БВПД, наказ про припинення надання 

БВПД та документи, які необхідні для підтвердження належності клієнта до 

зазначеної у вищевказаних Методичних рекомендаціях категорії  

не заносяться до КІАС у сканованому вигляді. 

З приводу виникнення даної ситуації в.о. директора Чугуївського МЦ  

з надання БВПД пояснив, що у працівників відділу правової інформації та 

консультації, які відповідальні за ведення та звірку КІАС були відсутні необхідні 

навики та здібності. Консультаційна допомога від працівників Регіонального 

центру з надання БВПД у Луганській та Харківській областях  

не надходила. 

У ході проведення аудиту на сайті Регіонального центру з надання БВПД 

у Луганській та Харківській областях розміщувалась інформація про проведення 

позапланового аудиту діяльності Чугуївського МЦ з надання БВПД 

працівниками Координаційного центру, однак фактично на інтерв’ю не завітало 
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жодного адвоката, з якими укладені контракти про надання БВПД у Луганській 

та Харківській областях та які співпрацюють з Місцевим центром. 

Висновок: Аудитом встановлено суттєві недоліки при виконанні Центром 

функцій щодо забезпечення доступу до безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги. 

Враховуючи зазначене, можна дійти висновку, що Місцевим центром 

належним чином не проводиться робота щодо клієнтів, які могли б звернутися 

до Центру для надання їм первинної та вторинної правової допомоги.  

Більше того, Центром не проводиться робота і щодо залучення адвокатів  

з метою укладення контрактів по цивільним та адміністративним справам. 

Крім того, Центром не забезпечено функціонування комплексної 

інформаційно-аналітичної системи, що суперечить вимогам наказу № 160.  

Також слід зазначити, що Центром не створено належних умов для роботи 

адвокатів та не забезпечено виділення окремого приміщення для роботи 

адвокатів та конфіденційних побачень з клієнтами Центру. 

 

3. Аналіз установчих та внутрішніх нормативних документів, що 

регулюють діяльність установи. Стан усунення недоліків та порушень, 

виявлених попередніми контрольними заходами. 

У періоді, що підлягав аудиторському дослідженню, Центр здійснював 

свою діяльність відповідно до:  

1. Положення про Чугуївський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, затвердженого наказом Координаційного центру  

з надання правової допомоги від 23.02.2016 № 9;  

2. Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників 

Чугуївського місцевого центру центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, затверджених загальними зборами трудового колективу Чугуївського 

місцевого центру з надання БВПД (протокол від 01.08.2016 № 1);  

3. Положення про облікову політику Чугуївського місцевого центру  

з надання БВПД, погодженого першим заступником директора Координаційного 

центру з надання правової допомоги Лаврінком М.В. від 09.09.2016; 

4. Положення про преміювання працівників Чугуївського місцевого 

центру з надання БВПД від 01.09.2016 № 7-аг. 

За результатами аналізу документів встановлено, що Місцевим центром  

не було розроблено та не затверджено колективний договір, що суперечить 
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вимогам статей 11, 15 Кодексу законів про працю України та нормам Закону 

України «Про колективні договори і угоди».  

Для аналізу стану усунення недоліків та порушень, виявлених 

контрольними заходами, проведеними протягом періоду, який підлягав 

аудиторському дослідженню встановлено, що у Центрі відповідно до Журналу 

реєстрації перевірок контрольні заходи у Центрі не проводились. 

 

4. Оцінка правильності складання та затвердження кошторису, 

внесення змін до нього. Загальний стан виконання кошторису. 

При аудиті даних питань застосовувались методи документальної 

перевірки, опитування, аналітичного огляду, аналітичної перевірки, 

арифметичної перевірки документів. 

Оцінці підлягали: план асигнувань (за винятком надання кредитів  

з бюджету) загального фонду бюджету, кошторис на 2016 рік, довідки про зміни 

до кошторису, фінансова та бухгалтерська звітність. 

Аудит складання та затвердження кошторисів, планів асигнувань (за 

винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, внесення до 

них змін, а також аудит виконання кошторисів загального фонду бюджету 

проведено суцільним способом. 

На 2016 рік кошторис за КПКВ 3603020 затверджено 13.09.2016  

в.о. директора Регіонального центру з надання БВПД у Луганській та 

Харківській областях Радіоновою О.О.  

Зміни до кошторису по загальному фонду вносилися на підставі довідок 

про зміни до кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів  

з бюджету) загального фонду бюджету. 

Проведеним аналізом структури видатків бюджетних коштів за 2016 рік 

встановлено, що видатки протягом 2016 року Центром здійснено у межах 

затверджених кошторисів (планів використання бюджетних коштів), а саме: 

отримане фінансування було направлено на виплату заробітної плати  

з нарахуваннями, оплату послуг (крім комунальних), оплату комунальних послуг 

та енергоносіїв, придбання матеріалів тощо. 

Порушень при виконанні кошторису не встановлено. 

 

5. Оцінка правильності проведення оплати праці та нарахувань  

на заробітну плату. 

При аудиті даного питання застосувались методи арифметичної та 

документальної перевірки, аналітичний огляд, підтвердження, звірки. 
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Аудиту правильності проведення оплати праці підлягали: кошторис на 

2016 рік за загальним фондом Державного бюджету, Положення про 

преміювання працівників Центру, штатні розписи, розрахунково-платіжні 

відомості за видами виплат, особові рахунки працівників Центру, табелі обліку 

використання робочого часу, накази, меморіальні ордери № 5. 

Оцінку правильності оплати праці працівників та нарахувань на заробітну 

плату проведено за період з 01.08.2016 по 31.01.2017. 

На 2016 рік штатні розписи затверджувалися директором Координаційного 

центру Вишневським А.В. 

Відповідно до штатного розпису станом на 31.01.2017 затверджено 

35 штатних одиниць, з яких фактично працює 20 штатних одиниць. 

Слід зазначити, що відповідно до інформації щодо працівників Місцевого 

центру, наданою начальником відділу персоналу, інформаційної та матеріальної 

інфраструктури, та аналізу наказів про прийняття та звільнення працівників 

упродовж охопленого аудитом періоду мав місце факт масового звільнення 

працівників Центру у січні та лютому 2017 року. 

Так, протягом січня-лютого 2017 року із 20 працівників звільнились 4 

працівники (20% від загальної кількості фактично працюючих): заступник 

начальника та головний спеціаліст відділу правової інформації та консультації, 

заступник начальника відділу персоналу, інформаційної та матеріальної 

інфраструктури та головний спеціаліст відділу представництва. 

Підвищений рівень плинності кадрів може свідчити про серйозні недоліки 

в управлінні персоналом й управлінні установою взагалі. 

При інтерв’юванні в.о. директора Центру повідомив, що основна причина 

звільнень працівників було їх звільнення за власним бажання та за угодою сторін 

відповідно до п.1 ст. 36 КЗпП України. 

Відповідальною особою за нарахування заробітної плати працівникам 

Центру з серпня по грудень 2016 та у січні 2017 року була головний бухгалтер 

Драніщева Ю.М. 

Встановлення посадових окладів, надбавок, доплат, надання матеріальної 

допомоги працівникам Центру регламентовано Постановою № 552. 

При суцільному співставленні посадових окладів з даними особових 

рахунків працівників порушень не виявлено. Фактів утримання понадштатних чи 

понаднормативних посад не встановлено. 

Види, розміри та порядок встановлення надбавок, доплат, порядок 

преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Центру визначені 

Положенням про преміювання працівників Чугуївського місцевого центру  

з надання БВПД, затвердженого наказом Чугуївського МЦ з надання БВПД  

від 01.09.2016 № 7-АГ (надалі за текстом – Положення).  
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Відповідно до вимог пункту 3 Постанови № 552 преміювання, 

установлення надбавок і доплат, надання матеріальної допомоги директору 

здійснюється за погодженням з директором Координаційного центру. 

Для оцінки дотримання порядку преміювання проведено аналіз 

рівномірності розподілу премії серед працівників Чугуївського МЦ з надання 

БВПД та працівників бюро правової допомоги Чугуївського МЦ з надання 

БВПД.  

  
 

Із вищезазначеного аналізу прослідковується нерівномірність розподілу 

премії серед працівників Місцевого центру з надання БВПД та працівників бюро 

правової допомоги. 

Слід зазначити, що середній розмір премії на одного працівника у січні 

2017 року становив:  

- для працівників Чугуївського МЦ з надання БВПД – 3 706 грн.; 

- для працівників бюро правової допомоги Чугуївського МЦ з надання 

БВПД – 1 702 гривні. 

Також слід зазначити, що зменшення розміру премії проводиться у разі 

несвоєчасного, неякісного виконання завдань і доручень, а також невиконання 

працівниками правил трудового розпорядку. 

Обґрунтувань вищезазначеного в.о. директора Чугуївського МЦ з надання 

БВПД не представлено. 

Розрахункова-платіжна Відомість №9 за січень 2017 у додатку 1 до звіту.  

Оцінкою правильності нарахування та виплати матеріальної допомоги на 

оздоровлення встановлено, що працівники Центру за період, що підлягав 

перевірці, у відпустках не перебували. Матеріальна допомога на вирішення 

соціально-побутових питань працівникам проводились на підставі наказів 

директора Центру та у відповідності до Постанови № 100. Порушень  

75%

25%

АНАЛІЗ РІВНОМІРНОСТІ РОЗПОДІЛУ ПРЕМІЇ 

У СІЧНІ 2017 РОКУ МІЖ ПРАЦІВНИКАМИ ЧУГУЇВСЬКОГО 

МЦ З НАДАННЯ БВПД ТА БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

ЧУГУЇВСЬКОГО МЦ З НАДАННЯ БВПД

Чугуївський МЦ з надання 
БВПД (фактична кількість 
працюючих - 12 чоловік)  

Бюро правової допомоги 
Чугуївського МЦ з надання 
БВПД (фактична кількість 
працюючих - 8 чоловік)  
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щодо нарахування та виплати матеріальної допомоги на вирішення  

соціально-побутових питань не встановлено. 

При перевірці нарахування працівникам заробітної плати за час їх 

перебування у відрядженні протягом охопленого періоду порушень не виявлено. 

Оцінкою правильності нарахування заробітної плати по тимчасовій 

непрацездатності порушень не встановлено. 

 

6. Оцінка ведення касових операцій та обліку коштів, виданих  

під звіт. 

При аудиті даного питання застосовувались методи документальної 

перевірки, опитування, аналітичного огляду, підтвердження, звірки. 

Оцінці підлягали: накази, табелі обліку робочого часу, меморіальний ордер 

№ 8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами», книга 

«Журнал-головна», авансовий звіт з підтверджуючими документами. 

Касові операції та розрахунки з підзвітними особами, виплата заробітної 

плати тощо у готівковій формі Центром не здійснювалися. 

У книзі «Журнал-головна» за період, що підлягав перевірці, обороти по 

субрахунку 301 «Готівка в національній валюті» відсутні. Меморіальний ордер 

№ 1 «Накопичувальна відомість за касовими операціями» не ведеться по причині 

відсутності оборотів по зазначеному субрахунку.  

Облік розрахунків з підзвітними особами здійснюється на субрахунку 

362 «Розрахунки з підзвітними особами» та відображається у меморіальному 

ордері № 8. 

У частині відшкодування витрат на відрядження та інших витрат, 

проведених за рахунок підзвітних коштів, а також порушень у частині 

своєчасності звітування про використання коштів, виданих у підзвіт та 

повернення підзвітними особами сум невикористаної готівки у касу, порушень 

не виявлено. До авансового звіту додані всі первинні підтверджуючі документи. 

 

7. Оцінка стану розрахунково-платіжної дисципліни та виконання 

господарських договорів, правильності відображення дебіторської та 

кредиторської заборгованості. 

Аудит даного питання проведено суцільним способом за період  

з 01.03.2016 по 31.01.2017. 

Оцінці підлягали: книга «Журнал-головна», баланси, звіти про 

заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7 д, № 7 м), меморіальні 

ордери № 6, реєстри бюджетних зобов’язань розпорядників (бюджетних) 
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коштів, первинні документи (накладні, акти виконаних робіт, акти приймання-

передачі тощо), договори, угоди, листи. 

Всього за вказаний період укладено 26 договорів на загальну суму 

41,2 тис. грн., із них: 

- у 2016 році: 24 договори на загальну суму 37,2 тис. грн.; 

- у 2017 році: 2 договори на загальну суму 4,0 тис. гривень. 

Реєстр укладених договорів Чугуївського МЦ з НБВПД у період з 

01.03.2016 по 31.01.2017 у додатку 2 до звіту. 

Найбільшу питому вагу у загальній сумі укладених договорів становлять 

витрати на оренду приміщень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 

період з 01.03.2016 по 31.01.2017 на суму 12,1 тис. гривень (29,4 %). 

Основними постачальниками товарно-матеріальних цінностей та послуг  

за період з 01.03.2016 по 31.01.2017 були: 

- ФОП Серокуров – укладено 4 договори, предметом яких є технічне 

обслуговування, ремонт та поставка матеріальних цінностей на загальну суму 

8,6 тис. грн.; 

- ТОВ «Український папір» – укладено 3 договори, предметом яких є 

постачання канцелярських товарів та офісного паперу на загальну суму 

8,5 тис. грн.; 

- ФОП Войтович О.А. – укладено 1 договір, предметом якого є 

виготовлення вивісок на загальну суму 4,4 тис. гривень. 

При оцінці форми та змісту укладених договорів зауваження відсутні. 

При дослідженні стану розрахункової дисципліни та виконання 

господарських угод на предмет відповідності кількості та асортименту 

отриманих товарів, робіт та послуг умовам укладених договорів та належного 

оформлення первинних документів зауваження відсутні. 

Станом на 01.01.2017 за даними бухгалтерського обліку Центру 

кредиторська та дебіторська заборгованість не обліковується. 

При цьому станом на 01.10.2016 за даними звіту про заборгованість  

за бюджетними коштами (форма № 7 д, № 7 м) загальна сума  

кредиторської заборгованості за КПКВ 3603020 КЕКВ 2100 склала 189,4 тис. 

грн. (за КЕКВ 2110 – 155,2 тис. грн. та за КЕКВ 2120 – 34,2 тис. грн.). 

Крім того було встановлено, що за даними книги «Журнал-головна», 

меморіальних ордерів № 6 та реєстрів бюджетних зобов’язань розпорядників 

(бюджетних) коштів станом на 01.12.2016 рахувалась кредиторська 
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заборгованість за КПКВ 3603020 КЕКВ 2200 на загальну суму 8,3 тис. грн.  

(за КЕКВ 2210 – 5,7 тис. грн. та за КЕКВ 2240 – 2,6 тис. грн.), за канцелярське 

приладдя, офісний папір, послуги зв’язку, оренду приміщення тощо, яку було 

погашено у грудні 2016 року. Слід зазначити, що вищезазначена заборгованість 

не була відображена станом на 01.12.2016 у звіті про заборгованість  

за бюджетними коштами (форма № 7 д, № 7 м), чим порушено п. 1.4 Порядку 

складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 24.01.2012 № 44.  

Натомість до УДКСУ Харківської області було направлено лист, в якому 

зазначалась інформація про відсутність кредиторської та дебіторської 

заборгованості за КФК 3603020 за листопад 2016 року. 

Вищезазначена заборгованість, яка відображена по бухгалтерському 

обліку підтверджена наявними первинними документами. 

Оцінкою обґрунтованості списання коштів з реєстраційних рахунків  

за матеріальні цінності та отримані послуги встановлено, що оплата витрат 

здійснювалась на підставі укладених договорів, рахунків, рахунків-фактур, 

накладних, актів наданих послуг та відображалась у меморіальному ордері № 6 

«Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами». 

 

8. Оцінка стану дотримання законодавства про державні (публічні) 

закупівлі. 

Під час аудиту даного питання застосовувались методи документальної 

перевірки, опитування, аналітичного огляду, підтвердження, звірки. Оцінці 

підлягали: річний план закупівель, додаток до річного плану закупівель, 

договори, книга «Журнал-головна», меморіальні ордери № 6, бухгалтерська та 

фінансова звітність.  

Аудит даного питання проведено суцільним способом за період  

з 01.03.2016 по 31.01.2017. 

Усього за вказаний період після проведення державних закупівель через 

портал в системі Prozorro укладено 3 договори, а саме: 

- Договір про закупівлю товарів від 22.11.2016 № 05-11 (надалі  

за текстом – Договір № 05-11), укладений між Центром та ТОВ «Українській 

папір» на поставку канцелярського приладдя відповідно до специфікації, яка є 

невід’ємною частиною договору на загальну суму 2,4 тис. грн. Заявлена вартість 

на електронні торги була на загальну суму 4,5 тис. грн.; 
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- Договір про закупівлю товарів від 22.11.2016 № 06-11, укладений між 

Центром та ТОВ «Українській папір» на поставку офісного паперу відповідно до 

специфікації, яка є невід’ємною частиною договору на загальну суму 3,3 тис. грн. 

Заявлена вартість на електронні торги була на загальну суму 3,5 тис. грн.; 

- Договір поставки товарів від 09.12.2016 № 02/09-12, укладений між 

Центром та ФОП Войтович Ольгою Анатоліївною на виготовлення та поставку 

вивісок у кількості 7 комплектів на загальну суму 4,4 тис. грн. Заявлена вартість 

на електронні торги була на загальну суму 7,7 тис. гривень. 

Так, завдяки проведенню державних закупівель через портал в системі 

Prozorro Чугуївським МЦ з надання БВПД заощаджено 5,6 тис. гривень.  

Проведення державних (публічних) закупівель здійснювалось  

у відповідності до Порядку застосування системи електронних закупівель, 

затвердженого наказом Координаційного центру з надання правової допомоги  

від 26.02.2016 № 11. При цьому, при визначенні предмету закупівлі до 

Договору № 05-11 було невірно визначено код ДК 016:2010 предмета закупівлі 

у річному плані закупівель. 

Згідно із Порядком визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.03.2016 № 454 

предмет закупівлі товарів і послуг у 2016 році визначався замовником на основі 

ДК 016:2010 за показником п’ятого знака.  

Замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за 

показниками шостого – десятого знаків. 

Тобто, здійснення закупівлі канцелярських товарів (папки-реєстратори, 

папки-швидкозшивачі, авторучки, олівці графітні, гумки, клеї-олівці, степлери, 

скоби до степлерів, скріпки, книги канцелярські, файли, лінійки, діркопробивачі) 

потрібно було визначати за кодом ДК 016:2010 «17.23.1 Вироби канцелярські, 

паперові», що свідчить про порушення вимог п. 1 Порядку визначення предмета 

закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України від 17.03.2016 № 454. 

Усі матеріальні цінності було отримано та оприбутковано на відповідні 

субрахунки.  
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9. Оцінка стану збереження та використання придбаних 

нематеріальних активів, основних засобів, інших необоротних матеріальних 

активів і товарно-матеріальних цінностей, та стану витрат на ремонти.  

Відповідно до даних фінансової звітності (Баланс ф.1) та даних 

бухгалтерського обліку станом на 01.01.2017 первісна вартість необоротних 

активів становила 416 585,98 грн. Із них – вартість основних засобів становила 

336 568,90 грн., вартість інших необоротних активів – 80 017,08 гривень. При 

цьому залишкова (балансова) вартість основних засобів складала 207 691,10 грн., 

інших необоротних активів – 40 008,54 гривень.  

Нематеріальні активи згідно з даними бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності Центру станом на 01.01.2017 на балансі не обліковуються. 

Слід зазначити, що керівником Центру не забезпечено укладення договору 

оренди та договору на відшкодування комунальних послуг. Центр на даний час 

займає частину приміщення цілісного майнового комплексу нежитлового 

приміщення 1 поверху, що знаходиться за адресою: Харківська область,  

місто Чугуїв вулиця Музейна, 14 орієнтовною площею 115 м2.  

Так, до перевірки було надано лист від 07.09.2016 № 45, у якому Центр 

звертався до директора ТОВ «Центральна районна аптека № 62» (надалі  

за текстом – Аптека 62) щодо оренди вищезазначеного приміщення. Оскільки 

Аптека 62 не є балансоутримувачем, то останнім було надіслано лист голові 

Харківської обласної ради щодо надання згоди на суборенду вищезазначеного 

приміщення. При цьому, станом на 31.01.2017 Харківська обласна рада не надала 

дозвіл на укладання договору суборенди. Видатки за даними бухгалтерського 

обліку по оренді та відшкодуванню витрат за комунальні послуги приміщення, 

де знаходиться Центр, не здійснювались.  

Також в.о. директора Центру надсилав лист до голови Чернова С.І.  

від 28.12.2016 № 121/31 та депутам Булаху Д.А., Бушковському В.В., Бідняк Т.В., 

Котукову О.А., Лопатіну І.В., Киселю В.В. від 28.12.2016 №№ 36, 37, 35, 34, 33, 

32 Харківської обласної ради щодо надання дозволу на передачу  

в суборенду частини приміщення, яке знаходиться за адресою: місто Чугуїв, 

вулиця Музейна, 14. 

Крім того, у 2016 році Центром укладено 5 договорів оренди нерухомого 

майна з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади для 

розміщення бюро правової допомоги з орендною платою 1,00 грн. на рік, та 2 

договори про відшкодування витрат на утримання орендованого нерухомого 

майна балансоутримувачами.  
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Загальна сума проведених за період з 01.03.2016 по 31.01.2017 видатків по 

орендній платі та відшкодуванню витрат за комунальні послуги і електроенергію 

становить 8 504,62 гривень. 

Слід зазначити, що договір оренди для розміщення Дворічанського бюро 

 з надання правової допомоги та договори на відшкодування комунальних послуг 

для Дворічанського, Печенізького, Куп’янського та Борівського бюро з надання 

правової допомоги не укладались. 

Виходячи з вищевикладеного в.о. директором не забезпечено виконання 

покладених на нього обов’язків щодо укладання договорів оренди та договорів 

про відшкодування комунальних послуг. 

Для підтвердження достовірності відображення в обліку основних засобів 

та інших необоротних активів на підставі наказу від 10.02.2017 № 25/аг 

інвентаризаційною комісією 10.02.2017 проведено інвентаризацію станом  

на 10.02.2017, за результатами якої встановлено нестачу матеріальних активів  

у кількості 16 (шістнадцяти) одиниць на загальну суму 20 987,38 грн. 

(багатофункціональний пристрій HPLaser Jet ML 132, Бп Lexmark mx310dn  

(у комплекті додатковий картридж) – 2 шт., ПК vt computers з монітором  

LG w 1943c та інш.) 

Копія наказу, інвентаризаційний опис матеріальних активів та звіряльна 

відомість результатів інвентаризації матеріальних активів у додатках 3,4 до 

звіту.  

Матеріальні цінності Центру знаходяться на відповідальному зберіганні та 

закріплені за в.о. директора Рогозіним С.Л. відповідно до наказу від 03.11.2016 

№ 16-аг. 

Стосовно відсутності матеріальних активів в.о. директора Рогозін С.Л. 

пояснив, що дане майно знаходиться у Чугуївському райвідділі РАЦС та 

Чугуївському міськрайвідділі ДВС на відповідальному зберіганні. Перевезення 

зазначеного майна до місця знаходження Центру не було здійснено у зв’язку  

з відсутністю фінансування перевезення. При цьому до перевірки не було надано 

договорів про відповідальне зберігання з вищезазначеними органами. 

Пояснення в.о. директора Рогозіна С.Л. у додатку 5 до звіту. 

Перебування матеріальних цінностей на відповідальному зберіганні 

документально не підтверджено (договори не укладались). 

Бюджетні асигнування на проведення капітального та поточного ремонтів 

не затверджувались і відповідно видатки не проводились. 
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10. Оцінка правильності ведення бухгалтерського обліку, законності 

 і достовірності фінансової та бюджетної звітності.  

При аудиті даного питання застосовувались методи документальної 

перевірки. Оцінці підлягали: книга «Журнал-головна», меморіальні ордери, 

бухгалтерська та фінансова звітність.  

Ведення бухгалтерського обліку у Центрі покладено на головного 

бухгалтера Драніщеву Ю.М.  

Центром складається фінансова та бюджетна звітність у відповідності до 

вимог наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 «Про 

затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів». Але слід зазначити, що 

Центром станом на 01.12.2016 не складався та не подавався до УДКСУ 

Харківської області звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 

№ 7 д, № 7 м), хоча за даними бухгалтерського обліку кредиторська 

заборгованість підтверджена. 

Всупереч п. 3, 5 ст. 9 та п. 4 ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 №996-XIV та п.п.2.1.2 «Склад 

бюджетної звітності» Порядку складання фінансової та бюджетної звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 Центром подано недостовірні 

дані, внаслідок чого відбулося викривлення фінансової звітності, про що 

детально описано в розділі 7 «Оцінка стану розрахунково-платіжної дисципліни 

та виконання господарських договорів, правильності відображення дебіторської 

та кредиторської заборгованості».  

Аудитом оцінки порядку складання звітності, у тому числі відповідності 

звітності даним бухгалтерського обліку та достовірності віднесення сум касових 

і фактичних видатків за кодами економічної класифікації встановлено незначні 

порушення, що не носять системного характеру.  

 

11. Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього 

контролю. 

За результатами проведеного позапланового внутрішнього аудиту 

діяльності Чугуївського місцевого центру з надання БВПД за період з 01.03.2016 

по 31.01.2017 виявлені порушення та недоліки, що мають значний вплив на стан 

фінансово-господарської діяльності Центру. 
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Недоліки, виявлені у ході проведення аудиту, свідчать про необхідність 

посилення рівня системи внутрішнього контролю. Тобто, існуючі в установі 

процеси, операції, розподіл повноважень потребують удосконалення для 

забезпечення виконання покладених на Центр функцій та завдань. 

У Чугуївському місцевому центрі з надання БВПД відсутній чіткий 

розподіл функцій між відділами та обов’язків між працівниками, що негативно 

впливає на діяльність Центру, виконання ним основних функцій та завдань, які 

покладені згідно з положенням про Місцевий центр. 

Центр для забезпечення виконання доручень від Координаційного центру 

та Регіонального центру, у свою чергу, надає доручення для бюро правової 

допомоги (заповнення Google форм, пошук адвокатів для надання БВПД, 

заключення договорів з комунальними підприємствами та складання листів  

від Чугуївського МЦ з надання БВПД щодо оренди приміщення), виконання 

яких по суті є делегуванням функцій та завдань, які покладені на Місцевий центр. 

 

ІІІ. ПІДСУМКОВА ЧАСТИНА 

 

Аудиторський висновок 

 

За результатами проведеного позапланового внутрішнього аудиту 

діяльності Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги за період з 01.03.2016 по 31.01.2017 виявлені порушення та 

недоліки, які мають суттєвий вплив на стан фінансово-господарської діяльності 

Центру та свідчать про незадовільний стан системи внутрішнього контролю, що 

стало підставою для надання негативного висновку. 

Зокрема, за результатами проведення позапланового внутрішнього аудиту 

діяльності Центру встановлено, що у Чугуївському місцевому центрі з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги відсутній чіткий розподіл функцій між 

відділами та обов’язків між працівниками, що негативно впливає на діяльність 

Центру, виконання ним основних функцій та завдань, визначених положенням 

про Місцевий центр. 

Крім того встановлено, що більшість завдань, покладених на Центр, 

виконуються не у повному обсязі або недостатньо якісно у зв’язку  

з призначенням працівників структурних відділів Центру на 0,5 та/або 0,75 

ставки.  

Аудитом виявлено суттєві недоліки при виконанні Центром функцій щодо 

забезпечення доступу до безоплатної первинної та вторинної правової допомоги.  

Зокрема, Місцевим центром не вжито дієвих заходів щодо інформування 

клієнтів, які могли б звернутися до Центру з метою надання первинної та 
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вторинної правової допомоги, про що свідчить невелика кількість звернень 

клієнтів, а незручне місце розташування Місцевого центру тільки й тому 

підтвердження. 

Також належним чином не проводиться робота щодо залучення адвокатів 

з метою заключення контрактів. 

Крім того, Центром не забезпечено функціонування комплексної 

інформаційно-аналітичної системи (КІАС), що суперечить вимогам Методичних 

рекомендацій щодо організації надання безоплатної вторинної правової 

допомоги місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, затверджених наказом Координаційного центру з надання правової 

допомоги від 26.07.2015 № 160.  

Також слід зазначити, що Центром не створено належних умов для роботи 

адвокатів, оскільки не забезпечено виділення окремого приміщення для роботи 

адвокатів та конфіденційних побачень з клієнтами Центру. 

За результатами аналізу установчих документів встановлено, що Місцевим 

центром не розроблено та не затверджено колективний договір, що суперечить 

вимогам статтей 11, 15 Кодексу законів про працю України та нормам Закону 

України «Про колективні договори і угоди». 

Також виявлено, що за даними книги «Журнал-головна», меморіальних 

ордерів № 6 та реєстрів бюджетних зобов’язань розпорядників (бюджетних) 

коштів станом на 01.12.2016 не була відображена кредиторська заборгованість 

за КПКВ 3603020 КЕКВ 2200, 2210, 2240 у звіті про заборгованість  

за бюджетними коштами (форма № 7 д, № 7 м). 

При проведені державних (публічних) закупівель Чугуївським МЦ  

з надання БВПД відповідно до Порядку застосування системи електронних 

закупівель, затвердженого наказом Координаційного центру з надання правової 

допомоги від 26.02.2016 № 11 було невірно визначено код ДК 016:2010 предмета 

закупівлі у річному плані закупівель. 

Під час аудиту було виявлено, що Центр на даний час займає частину 

приміщення цілісного майнового комплексу нежитлового приміщення  

без договору оренди та договору на відшкодування комунальних послуг. 

Більше того, договори оренди не укладалися і для розміщення 

Дворічанського бюро з надання правової допомоги та договори на 

відшкодування комунальних послуг для Дворічанського, Печенізького, 

Куп’янського та Борівського бюро з надання правової допомоги. 

Крім того, за результатами інвентаризації активів та зобов’язань Центру 

встановлено нестачу матеріальних активів у кількості 16 (шістнадцяти) одиниць 

на загальну суму 20 987,38 гривень. 
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Недоліки та порушення, виявлені у ході проведення аудиту, свідчать про 

необхідність посилення рівня внутрішнього контролю та удосконалення системи 

внутрішнього контролю у цілому. 

Для забезпечення якісного та ефективного виконання покладених  

на Центр функцій та завдань існуючі в установі процеси, операції та розподіл 

повноважень потребують відповідального підходу до виконання обов’язків 

працівниками Центру. 

 

 

Аудиторський звіт складено в 1-му примірнику на 32 аркушах. 

 

Головний спеціаліст відділу аудиту 

ефективності, фінансового аудиту 

та аудиту відповідності  

Управління внутрішнього аудиту 

Координаційного центру з надання  

правової допомоги                               А.В. Пікульський  

 

Головний спеціаліст відділу  

моніторингу та звітності 

Управління внутрішнього аудиту 

Координаційного центру з надання  

правової допомоги                            В.О. Півторак 


