
Рекомендації щодо усунення порушень та недоліків, виявлених за результатами проведеного внутрішнього 

аудиту діяльності Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

з 01.03.2016 по 31.01.2017 

№  

з/п 

Питання внутрішнього 

аудиту 
Виявлені порушення чи недоліки 

Рекомендації щодо усунення порушення чи 

недоліку, виявленого в ході внутрішнього 

аудиту, та недопущення його в подальшому. 

Очікуваний результат від впровадження 

рекомендацій 

1 2 3 4 

1. Оцінка роботи щодо 

організації належного 

функціонування 

профільних відділів Центру 

Призначення працівників профільних відділів Центру на 0,5 та 

0,75 ставки призвело до неякісного виконання завдань та 

обов’язків, які покладені на Місцевий центр, а саме: начальника 

відділу організації надання БВПД та роботи з адвокатами 

призначено на 0,5 ставки, що призвело до несвоєчасної видачі 

доручень адвокатам. 

Вжити заходів щодо пошуку кваліфікованих 

спеціалістів, які будуть готові працювати на 

повну ставку, задля уникнення несвоєчасного 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги клієнтам.  

Працівниками відділу правової інформації та консультації не 

забезпечено заповнення клієнтами або законними представниками 

клієнтів згоди на оброблення персональних даних та видачу 

талонів для отримання правової допомоги, талонів про прийняття 

звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

чим недотримано 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. 

Дотримуватися 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 у 

частині заповнення клієнтами або законними 

представниками клієнтів згоди на оброблення 

персональних даних та видачу талонів для 

отримання правової допомоги, талонів про 

прийняття звернення про надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

Відсутність Журналу реєстрації особистого прийому та звернень 

осіб, які звернулися до Місцевого центру для отримання 

безоплатної правової допомоги.  

Розробити та затвердити форму Журналу 

реєстрації особистого прийому та звернень 

осіб, які звернулися до Місцевого центру для 

отримання безоплатної правової допомоги. 
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Не забезпечення 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  

з метою підвищення правової свідомості, культури та освіченості 

населення, запобігання злочинності.  

Недостатня кількість виїзних консультації, вуличного 

інформування, проведення інформаційних кампаній серед 

партнерів БПД, організації круглих столів. 

Забезпечити 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 з метою підвищення 

правової свідомості, культури та освіченості 

населення, запобігання злочинності. 

Організувати проведення виїзних 

консультацій, вуличного інформування 

населення та провести інформаційні кампанії 

серед партнерів БПД з метою залучення 

зовнішніх ресурсів та виконавців 

заходів/програм/проектів. 

Працівником персоналу, інформаційної та матеріальної 

інфраструктури незабезпечено налаштування організаційної 

техніки, підключення до мережі інтернет та IP телефонії у бюро 

правової допомоги та Місцевому центрі. 

Забезпечити налаштування організаційної 

техніки, підключення до мережі інтернет та 

ІР телефонії у бюро правової допомоги та 

Місцевому центрі. 



 3 

Місцевий центр для забезпечення виконання доручень від 

Координаційного центру та Регіонального центру у свою чергу 

надає доручення для бюро правової допомоги, виконання яких по 

суті є делегуванням функцій та завдань, які покладені на Центр. 

Для запобігання перевантаження нетиповими 

функціями окремих працівників бюро 

правової допомоги чітко дотримуватися 

вимог положень про відділи та посадових 

інструкцій. 

2. Оцінка стану виконання 

Центром функцій щодо 

забезпечення організації 

надання правової 

допомоги у 

адміністративних і 

цивільних справах. 

Місцевим центром належним чином не проводиться робота щодо 

залучення адвокатів з метою укладання контрактів. 

Вжити заходів щодо пошуку адвокатів з 

метою укладання контрактів про надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у 

населених пунктах, які належать до 

юрисдикції Місцевого центру.  

Місцевим центром не створено належних умов для роботи 

адвокатів та не забезпечено виділення окремого приміщення для 

роботи адвокатів та конфіденційних побачень з клієнтами Центру. 

Забезпечити створення належних умов для 

роботи адвокатів та конфіденційних побачень 

з клієнтами Центру шляхом виділення 

окремого приміщення.  

Розміщення Місцевого центру у недоступному для клієнтів місці 

та невелика кількість здійснених заходів щодо поінформованості 

населення призвело до низького рівня обізнаності населення про 

безоплатну правову допомогу та кількості звернень громадян до 

Центру. 

Здійснити пошук приміщення з метою 

розміщення Місцевого центру із зручним та 

доступним для клієнтів розташуванням та 

створити належні умови праці для 

працівників Місцевого центру. 

Працівниками відділу правової інформації та консультації 

належним чином не забезпечено функціонування комплексної 

інформаційно-аналітичної системи у частині наповнення 

інформації про звернення клієнтів, прийнятті рішення про надання 

БВПД, видачі доручення адвокату, що суперечить вимогам наказу 

№ 160. 

Забезпечити наповнення комплексної 

інформаційно-аналітичної системи 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 у частині 

внесення: 

- відомостей про кожного клієнта або 

законного представника клієнта, який 

відвідав Місцевий центр; 

- інформації про результати перевірки 
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належності особи до вразливої категорії; 

- назви, дати видання та номерів наказів 

Місцевого центру про надання безоплатної 

вторинної правової допомоги або відмову у її 

наданні; 

- інформації про видане доручення для 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги; 

- інформації про довіреність на 

представництво інтересів клієнта; 

- інформації про скасовані доручення, 

заміну адвоката, який надає безоплатну 

вторинну правову допомогу або припинення 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

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, прикріпити до КІАС у сканованому 

вигляді щодо клієнтів, перелік яких 

наведений у додатку 1 до рекомендацій. 

3. Аналіз установчих та 

внутрішніх нормативних 

документів, що 

регулюють діяльність 

установи. Стан усунення 

недоліків та порушень, 

За результатами аналізу документів, на підставі яких 

здійснювалась діяльність Місцевого центру, встановлено, що в 

Центрі відсутній колективний договір, яким було б врегульовано 

трудові і соціально-економічні відносини та узгодження інтересів 

працівників та керівництва, а саме: види, розмір матеріальної 

допомоги, надбавок та доплат, правил внутрішнього трудового 

Укласти колективний договір як того вимагає 

ст. 2 Закону України «Про колективні 

договори та угоди», відповідно до якої 

колективний договір укладається в установах, 

організаціях та на підприємствах незалежно 

від форм власності та господарювання, які 
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виявлених попередніми 

контрольними заходами. 

розпорядку. використовують найману працю та мають 

право юридичної особи. 

4.  Оцінка правильності 

складання та 

затвердження кошторису, 

внесення змін до нього. 

Загальний стан виконання 

кошторису. 

Неврахування витрат на відрядження при розрахунку потреби на 

утримання установи призвело до невиконання завдань, які 

покладені на відділ правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги та 

поінформованості населення та відділ персоналу, інформаційної та 

матеріальної інфраструктури. 

З метою запобігання невиконання завдань, які 

покладені на відділи Місцевого центру при 

розрахунку потреби до кошторису на 

утримання установи обов’язково враховувати 

витрати на відрядження. 

5. Оцінка правильності 

проведення оплати праці 

та нарахувань  

на заробітну плату. 

 

Оцінкою правильності нарахування та виплати премії працівникам 

Центру за січень 2017 року встановлено нерівномірність розподілу 

премії серед працівників Місцевого центру з надання БВПД та 

працівників бюро правової допомоги без обґрунтувань. 

Посилити контроль у частині правильності 

проведення оплати праці та нарахувань на 

заробітну плату. 

При збільшенні чи зменшенні розміру 

відсотка премії працівникам Центру 

обґрунтовувати в письмовому вигляді 

відповідний розподіл. 

6. Оцінка стану дотримання 

законодавства про 

державні (публічні) 

закупівлі. 

При визначенні предмету закупівлі до Договору № 05-11 було 

невірно визначено код ДК 016:2010 предмета закупівлі у річному 

плані закупівель на 2016 рік. 

При визначенні предмета закупівлі у річному 

плані закупівель дотримуватись вимог п. 1 

Порядку визначення предмета закупівлі, 

затвердженого наказом Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України  

від 17.03.2016 № 454. 

7. Оцінка стану збереження 

та використання 

придбаних 

нематеріальних активів, 

основних засобів, інших 

необоротних 

матеріальних активів і 

товарно-матеріальних 

цінностей, та стану витрат 

на ремонти. 

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

приміщення цілісного майнового комплексу нежитлового 

приміщення без договору оренди та договору на відшкодування 

комунальних послуг. Також 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. Дана ситуація створює ризик 

примусового виселення на першу потребу власників, або 

орендодавців приміщень, що ставить під загрозу виконання 

функцій та завдань покладених на Центр. 

Забезпечити виконання покладених на нього 

обов’язків щодо укладання договорів оренди 

та договорів про відшкодування комунальних 

послуг Місцевого центру та бюро правової 

допомоги. 
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За результатами інвентаризації активів та зобов’язань Центру 

встановлено нестачу матеріальних активів у кількості 16 

(шістнадцяти) одиниць на загальну суму 20 987,38 грн., які з 

пояснення в.о. директора Центру Рогозіна С.Л., знаходиться  

у Чугуївському райвідділі РАЦС та Чугуївському міськрайвідділі 

ДВС. 

Забезпечити перевезення майна до Місцевого 

центру, яке знаходиться безпідставно у 

Чугуївському райвідділі РАЦС та 

Чугуївському міськрайвідділі ДВС. 

7. Оцінка правильності 

ведення бухгалтерського 

обліку, законності і 

достовірності фінансової 

та бюджетної звітності. 

За даними книги «Журнал-головна», меморіальних ордерів № 6 та 

реєстрів бюджетних зобов’язань розпорядників (бюджетних) 

коштів станом на 01.12.2016 Місцевим центром не була 

відображена кредиторська заборгованість за КПКВ 3603020 КЕКВ 

2200, 2210, 2240 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. 

Постійно дотримуватися 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, бюджетної та іншої звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних 

коштів, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 24.01.2012 № 44 з метою 

запобігання у майбутньому подачі 

недостовірних даних та викривленні 

фінансової звітності. 

8. Оцінка ефективності 

функціонування системи 

внутрішнього контролю. 

За результатами проведеного позапланового внутрішнього аудиту 

діяльності Центру за період з 01.03.2016 по 31.01.2017 виявлені 

порушення та недоліки, які мають суттєвий вплив на стан 

фінансово-господарської діяльності Центру. 

Посилити рівень внутрішнього контролю у 

цілому на кожному етапі надання безоплатної 

вторинної правової допомоги шляхом 

формалізації та опису усіх ключових 

процесів, які пов’язані з наданням Місцевим 

центром БВПД. Регулярно контролювати 

вибірковим методом достовірність та 

правильність дотримання встановлених 

процедур. 

Про результати впровадження рекомендацій щодо усунення порушень чи недоліків, виявлених у ході внутрішнього аудиту інформувати Управління внутрішнього 

аудиту Координаційного центру з надання правової допомоги. 

Головний спеціаліст відділу  

моніторингу та звітності 

Управління внутрішнього аудиту 

Координаційного центру з надання  

правової допомоги 

                      (посада) 

 

 

 

 

                                ____________ 
                                                        (підпис) 

 

 

 

 

В.О. Півторак 
   (ініціали, прізвище) 

 


