
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ 

04.11.2016                                                                                     № 8 

 

про проведення планового внутрішнього аудиту діяльності 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Київській області (фінансовий аудит та аудит відповідності) 

за період з 01.07.2014 по 30.09.2016. 
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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, ведення 

господарської діяльності. 

Цілі внутрішнього аудиту: 

Підготовка висновку щодо дотримання законодавства при виплаті 

винагороди та відшкодуванні витрат адвокатам, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу. 

Оформлення висновку щодо законності та обґрунтованості встановлених 

надбавок та доплат, премій. Аналіз фонду основної, додаткової заробітної плати 

та інших заохочувальних виплат тощо. 

Підготовка висновку щодо дотримання законодавства при укладанні та 

виконанні договорів. 

Інші цілі внутрішнього аудиту, передбачені Програмою проведення 

планового внутрішнього аудиту діяльності, затвердженою в.о. директора 

Координаційного центру з надання правової допомоги Лаврінком М.В. 

18.10.2016. 

Підстава для проведення планового внутрішнього аудиту: наказ 

Координаційного центру з надання правової допомоги від 17.10.2016  

№ 473-аг «Про проведення планового внутрішнього аудиту діяльності 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Київській області». 

Аудиторська група: 

- головний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту Координаційного 

центру з надання правової допомоги Коросташовець О.М. (керівник групи); 

- головний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту Координаційного 

центру з надання правової допомоги Півторак В.О. 

- головний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту Координаційного 

центру з надання правової допомоги Пікульський А.В. 

 

Дати початку і закінчення проведення внутрішнього аудиту: з 24.10.2016 

по 04.11.2016. 

Період, за який проводиться внутрішній аудит: з 01.07.2014 по 30.09.2016. 
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Опис об’єкта внутрішнього аудиту. 

 

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Київській області (далі – Регіональний центр, Центр) є територіальним 

відділенням Координаційного центру з надання правової допомоги.  

Центр є неприбутковою організацією, користується правами юридичної 

особи, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм 

найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах Державної 

казначейської служби. 

У своїй діяльності Центр керується Конституцією та законами України, 

актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мін'юсту, 

іншими актами законодавства. 

Центр здійснював свою діяльність відповідно до Положення про 

Київський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

затвердженого наказом Координаційного центру з надання правової допомоги 

від 30.07.2012 № 11 зі змінами.  

У зв’язку зі змінами в організації праці, перепрофілюванням та зміною 

найменування Київського обласного центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Регіональний центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Київській області діяльність Центру проводиться 

відповідно до Положення про Регіональний центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Київській області (далі – Положення), 

затвердженого наказом Координаційного центру з надання правової допомоги 

від 30.03.2015 № 19 із внесеними змінами наказами Координаційного центру 

від 07.07.2015 № 167, від 13.07.2016 № 55.  

Основними завданнями Центру є створення рівних можливостей доступу 

осіб до правосуддя шляхом організації надання у Київській області безоплатної 

правової допомоги, а саме надання таких видів правових послуг: 

-  захист; 

- здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу у судах, інших державних органах, 

органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 

-  складання документів процесуального характеру. 

Регіональному центру підпорядковуються такі місцеві центри з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги: 

- Білоцерківський місцевий центр з надання БВПД; 

- Броварський місцевий центр з надання БВПД; 

- Вишневський місцевий центр з надання БВПД. 

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
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Київській області: 

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 38286010 

Основний вид економічної 

діяльності 
69.10 Діяльність у сфері права 

Юридична та фактична адреса 

 

Київська область, місто Біла Церква, вулиця, 

Гайок, будинок 4а 

 

Центр являється 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 3603030 «Оплата послуг та відшкодування 

витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги».  

Посадовими особами Центру, яким було надано право розпоряджатися 

рахунками та підписувати розрахункові документи у періоді, що підлягав 

аудиту, були: 

з правом першого підпису: 

-  директор Центру Клепка Валерій Григорович – з 01.07.2014 по 

27.02.2015; 

-  заступник директора Сірик Оксана Сергіївна – з 01.07.2014 по 

29.05.2015; 

-  директор Центру Позняк Олександр Михайлович – з 02.03.2015 по 

теперішній час; 

з правом другого підпису: 

- головний бухгалтер Іщенко Олена Борисівна – весь період. 

 

Скорочення, використані в аудиторському звіті: 

 

1.  Регіональний центр, Центр – Регіональний центр з надання 
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безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області (Київський 

обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги); 

2.  Координаційний центр – Координаційний центр з надання правової 

допомоги; 

3.  Мін’юст – Міністерство юстиції України; 

4.  КМУ – Кабінет Міністрів України; 

5. Постанова № 552 – Постанова  КМУ від 20.06.2012 № 552 «Про 

умови оплати праці працівників Координаційного центру з надання правової 

допомоги та його територіальних відділень»; 

6.  Порядок № 305, Методика № 305 – постанова КМУ від 18.04.2012 

№ 305 «Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу», якою затверджено Порядок оплати 

послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу та Методику обчислення розміру винагороди адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу; 

7. Порядок № 465, Методика № 465 – постанова КМУ від 17.09.2014 

№ 465 «Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу», якою затверджено Порядок оплати 

послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу та Методику обчислення розміру винагороди адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу; 

8. Порядок № 1363 – Порядок інформування центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб, 

затверджений постановою КМУ від 28.11.2011 № 1363; 

9. 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; 

10. КПКВ 3603020 – код програмної класифікації видатків 3603020 

«Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової 

допомоги»; 

11.  КПКВ 3603030 – код програмної класифікації видатків 3603030 

«Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги». 

12.  БВПД – безоплатна вторинна правова допомога; 

13.  Контракт – контракт з адвокатом, який надає безоплатну вторинну 

правову допомогу на постійній основі; 

14. Звітування – подання адвокатами в установленому порядку актів 

надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками. 
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15.  Наказ № 136 – Наказ Координаційного центру з надання правової 

допомоги від 06.05.2015 № 136 «Питання організації моніторингу дотримання 

адвокатами стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги 

у кримінальному процесі»; 

16. Наказ № 139 – Методичні рекомендації щодо прийняття і перевірки 

актів надання безоплатної вторинної правової допомоги, затверджені наказом 

Регіонального центру з надання БВПД у Київській області від 02.10.2015  

№ 139.  

17. Порядок № 228 – Порядок складання, розгляду, затвердження та 

основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228. 

 

АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 

 

Аналіз установчих документів. 

 

У періоді, що підлягав аудиторському дослідженню, Центр здійснював 

свою діяльність відповідно до: 

1. Положення про Київський обласний центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, затвердженого наказом Координаційного центру з 

надання  правової допомоги  від 30.07.2012 № 11, зі змінами; 

2. Положення про Регіональний центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Київській області, затвердженого наказом 

Координаційного центру з надання правової допомоги від 30.03.2015 № 19, зі 

змінами; 

3. Колективний договір між роботодавцем Регіональним центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області та 

працівниками Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у Київській області на 2014-2019 роки, який зареєстровано 

виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради за № 46 від 01.10.2014 та 

схвалено зборами трудового колективу 29.08.2014. 

4. Наказ Регіонального центру з надання БВПД у Київській області про 

облікову політику від 09.09.2016 № 16. 

За результатами аналізу документів, на підставі яких здійснюється 

діяльність Центру, недоліки та порушення не виявлені. 

Для аналізу стану усунення недоліків та порушень, виявлених 

контрольними заходами, проведеними у Центрі протягом періоду, який підлягав 

аудиторському дослідженню, надано матеріали перевірки державних закупівель, 

проведеною Білоцерківською об’єднаною державною фінансовою інспекцією, 
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акт від 16.04.2014 № 11-31/63, за результатами якої порушень та недоліків не 

встановлено.  

Також відповідно до наказу Міністерства юстиції України працівниками 

Управління внутрішнього аудиту проведено плановий внутрішній аудит 

діяльності Центру, за результатами якого встановлено порушення та недоліки, 

які усунуто у повному обсязі відповідно до рекомендацій. 

Журнал реєстрації перевірок ведеться. 

 

Резюме. 

 

За результатами проведеного планового внутрішнього аудиту діяльності 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Київській області за період з 01.07.2014 по 30.09.2016 виявлені порушення та 

недоліки, які мали суттєвий вплив на діяльність Центру. 

При проведенні оцінки стану виконання Центром функцій щодо 

забезпечення організації надання правової допомоги у кримінальному процесі 

встановлено, що Центр забезпечує надання безоплатної вторинної правової 

допомоги всім суб'єктам, що встановлені Законом України «Про безоплатну 

правову допомогу». Всі повідомлення про призначення захисників, які 

отримані Центром, опрацьовані. Випадків ненадання вторинної правової 

допомоги у регіоні не встановлено. 

Але слід зазначити, що видача доручень адвокатам Центром 

проводилась без урахування  їх завантаженості, у результаті чого 

прослідковується нерівномірний розподіл доручень, що не виключає 

можливості перевантаження одних адвокатів і відсутність справ у інших. 

Проаналізувавши видачу доручень по 3-х районах області, фактів 

необ’єктивного розподілу доручень між адвокатами у Центрі не виявлено.  

Проведеним аналізом стану звітування адвокатів за виданими 

(нескасованими) дорученнями за період з 01.07.2014 по 30.09.2016 встановлено, 

що всього за вищезазначений період із 6827 виданих доручень не відзвітовано 

по 1589 дорученнях, що становить 23,3%. Зазначене вказує на позитивну 

тенденцію звітування адвокатів перед Центром. 

Станом на 01.10.2016 виявлено факти перебування на виконанні понад 

30 невідзвітованих доручень у 13-ти адвокатів, що створює ризик неякісного 

забезпечення такими адвокатами надання БВПД. 

Причинами незвітування стали як об’єктивні фактори, пов’язані з 

тривалістю кримінальної справи, так і інші фактори, пов’язані з порушенням 

адвокатами умов контракту в частині недотримання строків звітування. 
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Слід зазначити, що мають місце випадки, коли адвокати надсилають 

акти надання БВПД невстановленої форми на перевірку їх комплектності та 

правильності розрахунку розміру винагороди (по кримінальних провадженнях) 

до Регіонального центру, тоді як з 01.07.2015 здійснюють таку перевірку 

місцеві центри. 

Всього аудитом проведено перевірку розрахунку винагороди та 

відшкодування витрат адвокатам, які надавали БВПД, по 82 дорученнях, що 

становить 1,6 % до загальної кількості відзвітованих доручень, за результатами 

якої в 11-ти випадках виявлені порушення на загальну суму 4367,06 грн, що 

становить 2,2 % до загальної суми перевірених актів наданих послуг БВПД.  

Слід зазначити, що Центром за період з 01.07.2014 по 23.10.2014 

проводилось відшкодування витрат на пально-мастильні матеріали адвокатам, 

які для надання БВПД за дорученнями, виданими для здійснення захисту за 

призначенням, використовували власний автотранспорт.  В результаті зайво 

відшкодовано витрат на пально-мастильні матеріали в сумі 4854,30 грн, або   

0,1 % від загальної суми проведених видатків за зазначений період за         

КПКВ 3603030.  

Також за рахунок бюджетних асигнувань загального фонду 

Регіонального центру покрито витрати іншої юридичної особи 

(Білоцерківський місцевий центр) при відсутності дебіторської заборгованості в 

обліку на загальну суму 20817,56 гривень. 

При проведенні інтерв’ювання та анкетування з 10 адвокатами скарг та 

зауважень щодо роботи Регіонального та місцевих центрів не було. 

 

ІІ. Дослідження питань по програмі внутрішнього аудиту. 

 

1. Оцінка роботи Центру у частині координації та контролю 

діяльності місцевих центрів. 

 

Відповідно до Положення про Регіональний центр, діяльність місцевих 

центрів спрямовується, координується та контролюється Регіональним 

центром. Для проведення оцінки ефективності діяльності Центру у даному 

напрямку досліджено його роботу щодо організації належного функціонування 

профільних відділів місцевих центрів та спрямування, координації, контролю за 

налагодженням і підтримкою ефективної співпраці з місцевими центрами. 

У Київській області функціонує 3 місцеві центри, які підпорядковуються 

Регіональному центру.  

Загальна координація та спрямування роботи місцевих центрів зі 

сторони Регіонального центру відбувається через директорів місцевих центрів, 
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а також по окремих напрямках роботи координація відбувається окремими 

працівниками профільних відділів Регіонального центру в усному порядку. За 

потреби надається консультаційна та методологічна допомога під час 

особистих зустрічей, по телефонному зв’язку тощо.  

З метою всебічного аналізу взаємодії Регіонального центру з місцевими 

центрами з керівництвом всіх підпорядкованих місцевих центрів були 

проведені інтерв’ю, а також спостереження за фактичним виконанням 

обов’язків працівниками. 

Під час проведення інтерв’ю з директорами місцевих центрів аудитом 

встановлено, що всі задоволені роботою у системі БВПД та безпосередньо 

координацією роботи зі сторони Регіонального центру. 

Взаємодія між Центром та місцевими центрами відбувається постійно, а 

саме: при виконанні поточної роботи, при виникненні різного роду питань зі 

сторони місцевих центрів, при виконанні термінових доручень 

Координаційного центру. 

Одним із механізмів координації та контролю місцевих центрів є 

проведення засідань керівної ради за участю директорів місцевих центрів, на 

яких розглядаються та вирішуються нагальні питання фінансово-господарської 

діяльності Регіонального та місцевих центрів, а також питання щодо спільної 

роботи. Керівні ради проводяться по мірі необхідності. 

Щоквартально місцеві центри надають до Регіонального центру звіт у 

вигляді Інформаційної довідки щодо виконання ними Локального плану заходів 

з виконання Регіонального плану надання БВПД в області, у якій 

висвітлюються здійснення основних заходів та результативні показники 

діяльності місцевих центрів. 

З метою формування загальних висновків щодо оцінки та якості 

перевірки працівниками місцевих центрів правильності розрахунків, розміру 

винагороди та відшкодування витрат адвокатів аудиторською групою було 

перевірено 94 акти надання БВПД по 82 дорученнях, з них по 49 дорученнях 

правильність розрахунку винагороди перевіряли місцеві центри. 

Слід зазначити, що із 49 доручень, перевірених місцевими центрами,     

39 доручень перевірено Білоцерківським місцевим центром, з них по 7-ми 

виявлено порушення; 5 доручень – Броварським місцевим центром, 5 доручень 

– Вишневським місцевим центром, по яких порушень не встановлено. 

Відповідно до інформації, наданої Центром, більшість адвокатів (61 із 83 

– у 2015 році та 48 із 71 – у 2016 році) подавали акти на перевірку до 

Регіонального центру та Білоцерківського місцевого центру, що становить     

94,7 % (або 5439) від загальної кількості прийнятих актів з 01.07.2015 (з 

моменту створення місцевих центрів).  
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Броварським місцевим центром за період з 01.07.2015 по 30.09.2016 

прийнято 183 акти надання БВПД, з них з високим потенціалом щодо 

можливості генерування високого розміру винагороди лише 17 актів; 

Вишневським місцевим центром – із 119 лише 2 акти. Із перевірених звітів 

зазначеними місцевими центрами найбільшу питому вагу складають акти 

надання БВПД за цивільними справами, а саме 90,7 % та 98,3 % відповідно.           

Висновок: виходячи з вищевикладеного, можемо зробити висновок, що 

в цілому забезпечено належний рівень координації (взаємодії) Регіонального 

центру з місцевими центрами. Але дослідження по окремих напрямках, а саме у 

частині підготовки працівників Броварського та Вишневського місцевих 

центрів до перевірки звітів адвокатів, не дало змогу оцінити рівень їх 

підготовки зі сторони Регіонального центру у зв’язку з тим, що найбільшу 

питому вагу актів з високим потенціалом щодо можливості генерування 

високого розміру винагороди перевіряли Регіональний або до Білоцерківський 

місцеві центри. 

 

2. Оцінка стану виконання центром функцій щодо забезпечення 

доступу до безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

у Київській області надає правові послуги відповідно до Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу», Кримінального процесуального кодексу 

України, Кримінального кодексу України, Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» та інших нормативно-правових актів. 

Регіональним центром у 2014 році було укладено 75 контрактів з 

адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній 

основі, та 23 договори з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу на тимчасовій основі, у 2015 році – 95 контрактів та 13 договорів, у 

2016 році – 106 контрактів. 

За ІІ півріччя 2014 року Центром було видано 1066 доручень, з них:      

425 доручень для надання БВПД особам, які відповідно до кримінального 

процесуального законодавства вважаються затриманими та/або стосовно яких 

обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 506 доручень щодо 

здійснення захисту за призначенням, 129 доручень щодо проведення окремої 

процесуальної дії, 6 доручень щодо надання БВПД особам, до яких застосовано 

адміністративне затримання. 

У 2015 році Центром видано 2718 доручень, з них: 991 доручення для 

надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, яка відповідно до 

положень кримінального процесуального законодавства вважається 
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затриманою та/або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання 

під вартою (КЗ), 1315 доручень  для надання безоплатної вторинної правової 

допомоги особі, у кримінальному провадженні стосовно якої відповідно до 

положень Кримінального процесуального кодексу України захисник 

залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення 

захисту за призначенням (ЗЗП), 134 доручення для надання безоплатної 

вторинної правової допомоги особі, у кримінальному провадженні стосовно 

якої відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України 

захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для 

проведення окремої процесуальної дії (ОПД), 42 доручення для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги особі, засудженій до покарання у 

вигляді позбавлення волі, 20 доручень щодо надання БВПД особам, до яких 

застосовано адміністративне затримання, 2 доручення щодо надання БВПД 

особам, до яких застосовано адміністративний арешт, 13 доручень для надання 

БВПД засудженим особам у порядку ст. 537 КПК України, 165 доручень для 

надання БВПД у кримінальних провадженнях щодо продовження, зміни або 

припинення застосування ПЗМХ, 36 доручень для надання БВПД у процедурах, 

пов’язаних з видачею особи (екстрадицією).  

За період з 01.01.2016 по 30.09.2016 Центром видано 2319 доручень, з 

них: 679 доручень для надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, 

яка відповідно до положень кримінального процесуального законодавства 

вважається затриманою та/або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді 

тримання під вартою (КЗ), 1043 доручення для надання безоплатної вторинної 

правової допомоги особі, у кримінальному провадженні стосовно якої 

відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України 

захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для 

здійснення захисту за призначенням (ЗЗП), 162 доручення для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги особі, у кримінальному провадженні 

стосовно якої відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу 

України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом 

для проведення окремої процесуальної дії (ОПД), 69 доручень для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги особі, засудженій до покарання у 

вигляді позбавлення волі, 51 доручення щодо надання БВПД особам, до яких 

застосовано адміністративне затримання, 2 доручення щодо надання БВПД 

особам, до яких застосовано адміністративний арешт, 25 доручень для надання 

БВПД засудженим особам у порядку ст. 537 КПК України, 235 доручень для 

надання БВПД у кримінальних провадженнях щодо продовження, зміни або 

припинення застосування ПЗМХ, 53 доручення для надання БВПД у 

процедурах, пов’язаних з екстрадицією. 
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Структура виданих доручень за їх видами у кримінальному процесі у 

кількісному виразі виглядає наступним чином. 

 

   

 
Інформація щодо загальної кількості виданих доручень у розрізі 

адвокатів за період з 01.07.2014 по 30.09.2016 у Додатку 1 до звіту.  

За період з 01.07.2014 по 30.09.2016 скасовано 1 доручення. 

Причиною скасування доручення була заява засудженого, у якій він 

відмовляється від послуг адвоката за виданим дорученням та повідомляє, що 

адвокатом БВПД не надавалась. Тому Центр скасував видане доручення та 

надав іншого адвоката за іншим дорученням. 

Крім вищезазначених доручень, виданих Регіональним центром, з 

моменту створення (з 01.07.2015) місцевих центрів останніми видаються 

доручення за цивільними та адміністративними справами, що становлять 8,5% 

від загальної кількості виданих за 2015 рік доручень та 16,9% від доручень, 

виданих у січні-вересні 2016 року. 

Всі видані доручення прийняті адвокатами, випадків ненадання 

вторинної правової допомоги у регіоні за перевірений період не встановлено. 

Адвокатами системи БВПД забезпечені всі 28 районів Київської області. 

Процес розподілу доручень між адвокатами у Центрі відбувається 

відповідно до графіків чергування адвокатів на кожен місяць, затверджених 

директором Центру.  
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Графік чергування адвокатів по районах області формується по 

принципу закріпленості за тим чи іншим районом, у якому він надає БВПД 

відповідно до умов укладених контрактів, а також із врахуванням особистих 

побажань адвокатів (їх зайнятості). 

Так, кожного 25 числа місяця начальником відділу організації надання 

правової допомоги у кримінальному процесі розробляється проект графіку 

чергувань та у електронному вигляді надсилається адвокатам для узгодження. 

Станом на останній день місяця із врахуванням пропозицій, наданих 

адвокатами, складається остаточний графік чергування, який затверджується 

директором, та розміщується на сайті Центру і доводиться до відома адвокатів. 

Графік чергування адвокатів по районах області формується по 

принципу закріпленості за тим чи іншим районом, у якому він надає БВПД, 

кожні 4-30 днів у залежності від кількості адвокатів у районі. Також по районах 

формується резерв від 2-х до 5-ти адвокатів на випадок, якщо основний 

черговий відмовився, не вийшов на зв’язок тощо. 

Графік чергування адвокатів по місту Біла Церква складається таким 

чином, що на кожного адвоката у середньому припадає по п’ять чергувань на 

місяць.    

У разі неможливості чергового адвоката виїхати на затримання або бути 

залученим до справи за призначенням (відмовився або не вийшов на зв’язок), 

черговий Центру телефонує до адвоката, який є наступний у графіку чергувань.  

Для фіксації випадків відмов адвокатів від прийняття доручень у Центрі 

черговими ведеться журнал реєстрації випадків невиходу адвокатів на зв'язок з 

Центром або відмови, у якому фіксується дата та час здійснення дзвінка 

адвокату, ПІБ адвоката, вид доручення, причина відмови. Даний процес дає 

змогу приймати рішення щодо їх включення до графіку чергування та 

доцільність укладання контрактів з ними у подальшому. 

Також відділом організації надання БВПД ведеться журнал, у якому 

фіксується номер, дата та вид виданого доручення, а також назва суб’єкта 

подання інформації, від якого надійшло повідомлення. Також зазначена 

інформація ведеться і в електронному вигляді. 

При видачі доручень для надання БВПД по захисту за призначенням 

враховується, чи працював адвокат системи з тим чи іншим клієнтом на 

попередніх стадіях кримінального провадження. Перевага надається тим 

адвокатам, які здійснювали захист клієнта на попередніх стадіях кримінального 

провадження, та не було відмов від них.  

Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що черговими 

Центру доручення видаються згідно із графіком, але без урахування  

завантаженості адвокатів. 
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У результаті чого прослідковується нерівномірний розподіл доручень, 

що не виключає можливості перевантаження одних адвокатів і відсутність 

справ у інших. 

Кількість виданих доручень по деяких районах відносно середньої 

кількості доручень на одного адвоката виглядає наступним чином. 
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адвокати Роздобудько А.Ю., Титаренко Д.М., Саламатова А.Г., які 

обслуговують зазначений район та проживають на його території. Найбільшу 

питому вагу із виданих їм доручень становлять доручення щодо надання БВПД 

особам, до яких застосовано адміністративне затримання або відповідно до 

положень кримінального процесуального законодавства вважається 

затриманою, а також доручення щодо надання БВПД у процедурах, пов’язаних 

із видачею особи (екстрадицією). Це пов’язано із розташуванням на території 

даного району аеропорту «Бориспіль» та ОКПП «Київ».  

Решта адвокатів, які обслуговують Бориспільський район, проживають у 

прилеглих районах та містах, а тому не завжди можуть вчасно дістатись (за 1 

годину) до затриманої особи. Крім того, адвокат Колотілова І.О. спеціалізується 

на цивільних процесах, адвокати Герасько М.Г. та Сергієнко П.В. 

співпрацюють з Центром із 2015 року, тому й отримали найменшу кількість 

доручень. 

 По Білоцерківському району найбільшу кількість доручень отримала 

адвокат Сокол І.А., що пов’язано із наданням БВПД на території 2-х районів, 

співпрацею з місцевим центром по цивільних справах. Собчук О.О., 

Шаповалова С.П. також надають БВПД за цивільними справами.  

Найменша кількість виданих доручень у адвоката Заліського Б.С. 

зумовлена тим, що він жодного разу не звітувався. Тому Центром обмежено 

видачу доручень вищезазначеному адвокату. 

По Васильківському району більше середнього показника кількості 

виданих доручень отримали адвокати Вовчук М.В. та Сікан Ю.Л. 

Так, відповідно до інформації, наданої Центром, за період з 01.07.2014 

по 30.09.2016 у адвоката Вовчука М.В., який забезпечує надання БВПД у          

м. Василькові та Васильківському районі, кількість виданих йому доручень 

значно перевищує у порівнянні з кількістю виданих доручень іншим адвокатам. 

Як повідомила в інтерв’ю начальник відділу організації надання БВПД 

Журбенко Д.О., найбільшу питому вагу у загальній структурі виданих йому 

доручень становлять доручення щодо продовження, зміни або припинення 

застосування примусових заходів медичного характеру (далі – ЗПЗМХ), або 

59,5 %.  

Така особливість зумовлена розміщенням у Васильківському районі 2 

медичних закладів психоневрологічного напрямку (Київська обласна 

психіатрична лікарня та Київська обласна психоневрологічна лікарня) і 

вищезазначений адвокат зі слів Журбенко Д.О. має явну спеціалізацію на 

особах, що вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини у стані неосудності та за 

рішенням суду відправлені на примусове лікування, а також у зазначеного 

адвоката відсутні відмови від видачі доручень. 
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При цьому такого виду доручення видавались не тільки адвокату Вовчук 

М.В., але й іншим адвокатам (Бохенко Ю.Г. , Сікан Ю.Л. , Луценко В.Г. , Личик 

М.М. , Булгаров В.Д. та інші). 

Значна кількість виданих доручень Вовчуку М.В. обумовлена тим, що 

зазначений адвокат надає БВПД відповідно до контракту на території 2-х 

районів, а також бажанням виїжджати в інші райони області, та у вечірній і 

нічний час на затримання.  

Адвокат Личик М.М. співпрацює з Центром із ІІ кварталу 2016 року, 

тому й отримав найменшу кількість доручень. 

Проаналізувавши структуру виданих доручень адвокатам, які 

обслуговують вищезазначені райони, необ’єктивного розподілу доручень не 

встановлено.  

Проведеним аналізом стану звітування адвокатів за виданими 

(нескасованими) дорученнями у охопленому аудитом періоді встановлено 

наступне: 

- з 01.07.2014 по 31.12.2014 видано 1 066 доручень, відзвітовано по 1006 

дорученнях, що становить 94,4% від виданих доручень; 

- у 2015 році видано 2972 доручень, відзвітовано по 2557 дорученнях, 

що становить 86,0% від виданих доручень; 

- з січня по вересень 2016 року видано 2789 доручення, відзвітовано по 

1675 дорученнях, що становить 60,1% від виданих доручень. 

Всього за вищезазначений період із 6827 виданих доручень не 

відзвітовано по 1589 дорученнях, що становить 23,3%, що вказує на позитивну 

тенденцію звітування адвокатів перед Центром. 

Слід зазначити, що основна кількість невідзвітованих доручень припадає 

на доручення, які видані за період січень-вересень 2016 року, або 70,1 %. 

Інформація щодо залишків невідзвітованих доручень у розрізі адвокатів 

за період з 01.07.2014 по 30.09.2016 у Додатку 2 до звіту.  

При аналізі кількості невідзвітованих доручень адвокатами перед 

Центром, виданих у період з 01.07.2014 по 30.09.2016 встановлено, що мають 

місце випадки незвітування 15 адвокатів взагалі жодного разу. Зазначені дані 

наведено у таблиці. 
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№

 з/п 

П.І.Б. адвоката 

Кількість невідзвітованих доручень Кількість 

виданих 

доручень за 

період з 

01.07.2014 по 

30.09.2016 

% 

невідзвітованих 

доручень 

Липень-

грудень 2014 

2

2015 

Січень-

вересень 

2016 

1. Бублій С.М. 0 0 1 1 100% 

2

2. Виговська У.Д. 0 1 0 1 100% 

3

3. Лішневський І.Г. 1 0 0 1 100% 

4

4. Чернова О.О. 0 0 2 2 100% 

5

5. Гордієнко Л.В. 0 0 3 3 100% 

6

6. Зінченко П.Л. 2 1 0 3 100% 

7

7. Романенко Г.П. 3 0 0 3 100% 

8

8. Марченко О.А. 4 0 0 4 100% 

9

9. Каверіна В.П. 0 0 6 6 100% 

1

10. Дегтяренко В.Г. 0 4 3 7 100% 

1

11. Чорненька О.І. 0 0 7 7 100% 

1

12. Мартинюк З.Д. 0 0 12 12 100% 

1

13. Дасюк В.В. 0 9 4 13 100% 

1

14. Тупчієнко Д.Л. 5 13 10 28 100% 

1

15. Заліський Б.С. 0 16 25 41 100% 

 

Із інтерв’ювання начальника відділу фінансів, контрактно-договірної 

роботи та бухгалтерського обліку Гарагулі В.М. з’ясовано, що 4-м адвокатам 

(Лішневський І.Г., Зінченко П.Л., Романенко Г.П., Марченко О.А.) припинено 

видачу доручень та у подальшому призупинено дію контракту з ними.  

Також із вищезазначених у таблиці адвокатів 4 з них (Виговська У.Д., 

Чернова О.О., Каверіна В.П., Мартинюк З.Д.) відзвітувались у листопаді 2016 

року по закінчених провадженнях. 

Причинами незвітування інших адвокатів стали як об’єктивні фактори, 

пов’язані з тривалістю судових проваджень, так і інші фактори, пов’язані з 

порушенням адвокатами умов контракту у частині недотримання строків 
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звітування, як це передбачено п.п. 4 п. 5 Контрактів, укладених з адвокатами, 

які надають БВПД на постійній основі, та недотриманням вимог абз. 2 п. 6 

Порядку № 465 у частині звітування перед Центром про виконання зазначених 

доручень. 

Крім того, у відповідності до п.2 Контрактів на надання БВПД, 

укладених з адвокатами, при умові надання БВПД більш як у 30 справах за 

дорученнями Центру видання йому та прийняття ним нових доручень не 

допускається. 

Так, станом на 30.09.2016 понад 30 невідзвітованих доручень перебуває 

у 13-ти адвокатів, що створює ризик неякісного забезпечення такими 

адвокатами надання БВПД. 

 

 

№

 з/п 
ПІБ адвоката 

Видано доручень 

з 01.07.2014 по 

30.09.2016 

Відзвітовано з 

01.07.2014 по 

30.09.2016 

Залишок 

невідзвітованих 

доручень станом на 

01.10.2016 

1

1. Сушко В.В. 
100 16 84 

2

2. Роздобудько А.Ю. 
168 91 77 

3

3. Березуцький Ю.В. 
204 131 73 

4

4. Сокол І.А. 
265 201 64 

5

5. Саламатова А.Г. 
139 90 49 

6

6. Прокопенко О.В. 
153 105 48 

7

7. Заліський Б.С. 
41 0 41 

8

8. Фесенко Я.Є. 
239 199 40 

9

9. Коваленко Р.А. 
49 10 39 

1

10. Радченко О.В. 
191 152 39 

1

11. Войтова О.О. 
81 49 32 

1

12. Собчук О.О. 
207 175 32 

1

13. Матюшенков Д.В. 
38 7 31 
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Аналізом видачі та звітування за виданими дорученнями у розрізі 

окремих адвокатів встановлено наступне. 

Так, адвокату Сушко В.В. у період з 01.07.2014 по 31.12.2014 видано 10 

доручень, за 7 з яких він відзвітувався. У 2015 році зазначеному адвокату було 

видано 63 доручення, за 9 з яких він відзвітувався., у січні-вересні 2016 року 

Центром йому видано ще 27 доручень щодо надання БВПД. 

Крім того, адвокату Роздобудько А.Ю. у період з 01.07.2014 по 

31.12.2014 видано 7 доручень, за які він відзвітувався. У 2015 році зазначеному 

адвокату було видано 91 доручення, з яких за 79 він відзвітувався. Протягом 

січня-вересня 2016 року адвокату Сушко В.В. було видано ще 69 доручень, з 

яких лише за 5 він відзвітувався. 

Аналогічна ситуація склалась і з адвокатом Березуцьким Ю.В., якому у 

період з 01.07.2014 по 31.12.2014 видано 39 доручень, за які він відзвітувався. У 

2015 році зазначеному адвокату було видано 78 доручень, з яких за 55 

відзвітовано. Протягом січня-вересня 2016 року видано Центром ще 87 

доручень, з яких лише за 37 він відзвітувався. 

Із інтерв’ювання начальника відділу фінансів, контрактно-договірної 

роботи та бухгалтерського обліку Гарагулі В.М. з’ясовано, що із зазначених у 

таблиці більшість адвокатів обслуговують 2 і більше районів, а також у них 

відсутні відмови від будь-яких видів доручень.   

 Адвокатам, у яких на виконанні перебуває більше 30 невідзвітованих 

доручень, або які не звітувались взагалі, Центром неодноразово надсилались 

листи про необхідність повного і своєчасного звітування. 

У жовтні-листопаді 2016 року сім адвокатів частково відзвітувались по 

закінчених провадженнях.  

Крім того, адвокати Войтова О.О., Собчук О.О., Матюшенков Д.В. 

відзвітувались у жовтні-листопаді і станом на момент проведення аудиту 

залишок виданих їм доручень на виконанні не перевищує 30-ти. 

Через порушення умов укладеного контракту у частині звітування за 

виконаними дорученнями Коваленку Р.А. з липня 2015 року припинено видачу 

доручень, а на 2016 рік припинено дію контракту з ним. 

Враховуючи зазначене, можна зробити висновок про відсутність у 

Центрі управлінських механізмів, якими була б запроваджена система 

відстеження кількості доручень, що перебувають на виконанні у адвокатів. 

За результатами інтерв’ювання працівників відділу організації надання 

БВПД Регіонального центру були виявлені окремі проблеми та недоліки: 

- неврахування завантаженості адвокатів призводить до нерівномірного 

розподілу доручень; 
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- наявність випадків системного незвітування окремих адвокатів, що 

призвело до накопичення у 13-ти адвокатів станом на 30.09.2016 понад 30 

доручень, які знаходяться у них на виконанні; 

- випадки видачі доручень адвокатам, які ведуть більше 30 справ, що 

значно збільшує навантаження на адвокатів та призводить до ризику неякісного 

надання БВПД. 

У ході аудиту проведено анкетування та інтерв’ювання 10 адвокатів, з 

якими Центром укладені контракти про надання БВПД у межах відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці (район, місто) Київської області. 

Відповідно до анкетування та інтерв’ювання практично всі адвокати 

вчасно звітують перед Центром та не вбачають проблем зі звітуванням, 9 із 10 

адвокатів готові виїжджати у інші населені пункти області, з яких – 5 на 

власному транспорті.  

Всі опитані адвокати дуже задоволені тренінгами, які організовуються та 

проводяться тренерами – модераторами у системі БВПД, та виявляють бажання 

частішого проведення таких тренінгів, на яких вони обмінюються досвідом з 

колегами, підвищують свій рівень знань та свою кваліфікацію. А також при 

зверненні за консультативно-методичною допомогою, отримували 

кваліфіковані консультації, і співпрацею з Центром (відношенням працівників 

відділів) задоволені. 

Адвокати, які пройшли інтерв’ювання, звітують про виконання доручень 

по наданню БВПД, протягом 45 днів, з моменту завершення виконання того чи 

іншого доручення. 

Висновок: наявність випадків системного незвітування окремих 

адвокатів та відсутність у Центрі управлінських механізмів, якими була б 

запроваджена система відстеження кількості доручень, призвели до 

накопичення у 13-ти адвокатів станом на 01.10.2016 понад 30 доручень, які 

знаходяться у них на виконанні, що створює ризики неякісного надання ними 

БВПД. При цьому, у порушення п. 2 умов укладених контрактів Центром 

продовжувалась видача деяким адвокатам доручень у наступні періоди.  

Також неврахування завантаженості адвокатів призвело до 

нерівномірного розподілу доручень. 

  

3. Оцінка стану виконання центром функцій щодо забезпечення 

якості надання правової допомоги. 

 

Відповідно до структури Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Київській області у Центрі функціонує відділ 

забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації адвокатів 
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(далі – відділ якості), основними завданнями якого відповідно до Положення 

про відділ є: 

- здійснення моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості 

надання безоплатної правової допомоги, зокрема, з метою подальшого 

оцінювання у встановленому порядку якості, повноти та своєчасності 

надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги; 

- забезпечення організації підвищення кваліфікації адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу; 

- узагальнення, аналіз та поширення кращих практик адвокатської 

діяльності; 

- аналіз рівня задоволеності суб’єктів права на безоплатну вторинну 

правову допомогу якістю надання такої допомоги.  

До відкриття місцевих центрів спеціалісти відділу організації надання 

БВПД спільно із заступником директора приймали та перевіряли акти і 

розрахунки розміру винагороди адвоката за надання БВПД та відшкодування 

витрат, пов’язаних з її наданням, а також надавали адвокатам консультативно-

методологічну допомогу щодо питань, які виникали під час надання БВПД та 

складання звітності про надання послуг. 

Перевірка відбувалась наступним чином: спеціалісти відділу організації 

надання БВПД спільно із заступником директора перевіряли акти надання 

послуг та розрахунки до них, які подавали директору Центру для підпису. 

Потім акти передавались головному бухгалтеру для реєстрації їх у казначействі 

та подальшої оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів. 

З метою встановлення механізму прийняття актів, перевірки їх 

комплектності, правильності розрахунку розміру винагороди та відшкодування 

витрат адвокатам, які надають БВПД, місцевими центрами та опрацювання 

таких актів Регіональним центром наказом Центру від 02.10.2015 № 139 

затверджені Методичні рекомендації щодо прийняття і перевірки актів надання 

безоплатної вторинної правової допомоги (далі – наказ № 139). 

Відповідно до п. 2 наказу № 139 відділ якості забезпечує організацію та 

надання методичної допомоги місцевим центрам щодо прийняття та здійснення 

перевірки актів надання БВПД, а також за дорученням директора Центру 

проводить вибіркову перевірку актів надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

На виконання наказу Координаційного центру від 02.05.2015 № 136 

Центром проводиться моніторинг дотримання адвокатами стандартів якості 

шляхом спостережень за роботою у суді та анкетування клієнтів. 

Для з’ясування питання щодо діяльності відділу у частині забезпечення 

якості надання правової допомоги, у тому числі методу планування та 
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відвідування судових засідань, проведено інтерв’ю з начальником відділу 

якості Кікасом В.Е. При інтерв’юванні з’ясовано, що начальником відділу 

якості збирається інформація від адвокатів про заплановані засідання у судах, 

також проводиться моніторинг сайтів судів Київської області. Отримана 

інформація щодо справ, які будуть розглядатися у судах, співставляється з 

даними про видані доручення. 

При плануванні та здійсненні спостереження за роботою адвокатів у 

суді, особлива увага приділяється справам з високим рівнем складності, 

додатково при проведенні моніторингу дотримання адвокатами стандартів 

якості враховується наявність та зміст скарг, також звертається увага на 

кількість доручень, які знаходяться на виконанні у адвокатів.  

В окремих випадках за наявності ризикових моментів, виявлених під час 

проведення моніторингових заходів, вивчається звітність адвоката, 

відвідуються судові засідання у рамках даної справи, проводяться бесіди з 

клієнтами, а також оцінюється повнота дій адвоката у відповідності до 

стандартів якості надання безоплатної правової допомоги, тощо. 

На основі аналізу звітності адвокатів начальник відділу якості готує 

інформацію про історії успішного захисту прав суб’єктів права на БВПД, 

приклади успішних практик адвокатів. 

Відповідно до п. 3. Наказу № 136 з метою перевірки достовірності 

наданої адвокатами інформації у частині дотримання вимог стандартів якості 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі 

менеджер з якості проводить моніторинг наданих адвокатом відомостей у разі, 

коли безоплатна вторинна правова допомога надавалася: 

- особам, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину у 

віці до 18 років; 

- особам, які через свої фізичні або психічні вади (німі, глухі, сліпі, 

тощо) не можуть самі реалізувати своє право на захист; 

- особам, які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне 

провадження; 

- суб'єктам права на безоплатну вторинну правову допомогу одним 

адвокатом протягом бюджетного періоду у відповідному районі (місті 

районного значення). 

До аудиту надано відомості щодо виданих доручень на надання БВПД 

вищезазначеним особам за ІІ півріччя 2015 року та за період з 01.01.2016 по 

30.09.2016. 

Так, із 1 418 доручень, виданих Регіональним центром для надання 

БВПД у ІІ півріччі 2015 року, 129 доручень видано адвокатам щодо надання 

правової допомоги особам, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні 
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злочину у віці до 18 років, 76 доручень щодо надання БПД особам, які через 

свої фізичні або психічні вади не можуть самі реалізувати своє право на захист, 

та 31 доручення щодо надання БВПД особам, які не володіють мовою, якою 

ведеться кримінальне провадження. 

При цьому, працівниками Регіонального центру у ІІ півріччі 2015 року 

моніторинг дотримання вимог стандартів якості надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у кримінальному процесі по зазначених дорученнях не 

проводився, у зв’язку з вакантною посадою менеджера з якості.  

Аналогічно, із 2 319 доручень, виданих Регіональним центром для 

надання БПД у період з 01.01.2016 по 30.09.2016, 217 доручень видано 

адвокатам щодо надання правової допомоги особам, які підозрюються або 

обвинувачуються у вчиненні злочину у віці до 18 років, 271 доручення щодо 

надання БПД особам, які через свої фізичні або психічні вади не можуть самі 

реалізувати своє право на захист, та 40 доручень щодо надання БВПД особам, 

які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне провадження. 

При цьому, працівниками Регіонального центру у період з 01.01.2016 по 

30.09.2016 проведено лише 4 моніторинги дотримання вимог стандартів якості 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі по 

зазначених дорученнях, або 0,75 % до загальної кількості таких доручень (528 

доручень), за результатами яких порушень не встановлено. 

З 01.01.2016 по 30.09.2016 відділом якості проведено спостереження 

роботи адвокатів системи БВПД у 46 судових засіданнях (судах першої 

інстанції та апеляційному суді). 

Під час проведення спостереження за роботою адвокатів у судових 

засіданнях за наявності згоди клієнта та відсутності заперечень адвоката 

проводилось опитування клієнта. Впродовж І-III кварталів 2016 року проведено 

9 бесід з клієнтами. 

При зазначених спостереженнях порушень Стандартів якості надання 

БВПД адвокатами не встановлено.  

На основі аналізу звітності адвокатів начальник відділу якості готує 

інформацію про історії успішного захисту прав суб’єктів права на БВПД, 

приклади успішних практик адвокатів. 

Також, начальник відділу якості приймає активну участь у організації та 

проведенні тренінгів для адвокатів системи БВПД. 

При необхідності, у разі виникнення питань зі сторони працівників 

місцевих центрів у частині правильності заповнення адвокатами звітів про 

надання БВПД Кікасом В.Е. надається консультативно – методична допомога. 

За охоплений період з 01.07.2014 по 30.09.2016 до Центру від клієнтів 

надійшло 3 скарги на роботу адвокатів, одна з яких була відкликана. 
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Фактів неякісного або непрофесійного виконання обов’язків адвокатами 

не підтверджено. 

Висновок: таким чином, за результатами оцінки стану виконання 

центром функцій щодо забезпечення якості надання правової допомоги 

аудиторською групою встановлено, що у Регіональному центрі роботу відділу 

якості організовано на належному рівні. Всі завдання, які передбачені 

положенням про цей відділ, виконуються. Але слід зазначити, що відділом 

якості недостатньо приділено увагу перевіркам достовірності наданої 

адвокатами інформації про надання БВПД вразливим категоріям населення, про 

що свідчать проведені моніторинги дотримання стандартів якості адвокатами 

по дорученнях, виданих для надання БВПД зазначеним особам. 

 

4. Оцінка стану використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу. 

 

Процес перевірки та оплати актів надання БВПД у Центрі проводиться 

наступним чином: відділом контрактно-договірної роботи приймаються акти 

надання БВПД від місцевих центрів, а також від окремих адвокатів, які подають 

розрахунки винагороди по кримінальних провадженнях. Акти реєструються у 

відповідному журналі у день їх надходження. Начальник відділу фінансів, 

контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку (далі – відділ 

контрактно-договірної роботи) або головний бухгалтер протягом одного 

робочого дня здійснюють вибіркову перевірку комплектності актів та 

правильності розрахунків винагороди, що надійшли від місцевих центрів, і 

суцільну перевірку актів, що надійшли від окремих адвокатів. Потім акти 

візуються головним бухгалтером і передаються директору Центру на 

затвердження. Відповідно до даних журналу реєстрації акти на доопрацювання 

місцевим центрам впродовж охопленого аудитом періоду не передавались. 

Слід зазначити, що відповідно до наказу № 1702/5, з 22.05.2015 

затверджено нову форму акта надання БВПД. Але мають місце випадки, коли 

адвокати надсилають акти надання БВПД невстановленої форми на перевірку їх 

комплектності та правильності розрахунку розміру винагороди (по 

кримінальних провадженнях) до Регіонального центру, тоді як з 01.07.2015 

здійснюють таку перевірку місцеві центри. 

Так, відповідно до інформації, наданої Регіональним центром, з 

01.07.2015 по 30.09.2016 останнім прийнято таких актів у кількості 2061 штук. 

Не дивлячись на те, що Центром неодноразово адвокатам направлялись листи 

щодо неприйняття актів у разі недотримання встановленої форми, але й після 
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надсилання зазначених листів такі акти продовжували прийматись 

Регіональним центром, чим не дотримано вимоги наказу № 1702/5 та 

Методичних рекомендацій, затверджених наказом № 139. 

Також відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених наказом 

№ 139, приймають і перевіряють акти надання БВПД працівники місцевого 

центру, тоді як окремі адвокати до теперішнього часу здають зазначені акти до 

Регіонального центру. Як зазначалось вище, перевірка комплектності актів та 

правильності розрахунків винагороди здійснюється начальником відділу 

контрактно-договірної роботи та головним бухгалтером, тоді як посадовою 

інструкцією останнього вказані функції не передбачені. 

З метою формування загальних висновків щодо оцінки та якості 

перевірки працівниками Регіонального центру комплектності актів надання 

БВПД, правильності розрахунків розміру винагороди та відшкодування витрат 

адвокатів для дослідження були відібрані акти, які приймались та перевірялись 

Регіональним центром до 01.07.2015. Також відібрано акти, які приймались та 

перевірялись місцевими центрами з 01.07.2015 (з моменту їх створення) та 

опрацьовувались Регіональним центром.  

Для перевірки у довільному порядку було відібрано 94 акти надання 

БВПД по 82 дорученнях, або 1,6 % до відзвітованих. 

Реєстр адвокатів, по актах надання БВПД яких проводилось 

дослідження у Додатку 3 до звіту. 

Для перевірки у довільному порядку було відібрано 42 акти надання 

БВПД по 33 дорученнях, перевірених Регіональним центром до 01.07.2015, 

якою встановлено порушень по 4-х дорученнях, що становить 12,1 % від 

перевірених, на загальну суму 1057,66 грн,  що становить 3,0 % від перевіреної 

суми. 

Так, згідно з актом наданих послуг від 18.12.2014 № 62, прийнятим від 

адвоката Овчаренка Ю.І., який надавав правову допомогу по захисту за 

призначенням відповідно до доручення від 27.11.2014 № 1854, у результаті 

застосування окремого заохочувального коефіцієнта за результатами 

здійснення адвокатом захисту у кримінальному провадженні, а саме звільнення 

від відбування покарання з випробуванням, тоді як відповідно до 

підтверджуючих документів треба було застосувати призначення мінімального 

строку (розміру) покарання, що призвело до зайво нарахованої та виплаченої 

допомоги на суму 48,48 грн, чим порушено п. 27 Методики № 465. 

Відповідно до акту наданих послуг від 19.12.2014 № 47, прийнятим від 

адвоката Кочина С.В., який надавав правову допомогу в суді I інстанції 

відповідно до доручення від 12.08.2014 №1232, при розрахунку винагороди 

помилково застосовано коефіцієнт особливого виду кримінального 
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провадження, а саме судовий розгляд лише частини доказів внаслідок чого 

адвокатом недоотримано винагороди на суму 718,12 грн, чим порушено  

п. 18 Методики № 465. 

Відповідно до акту наданих послуг від 16.10.2015 № 190, прийнятим від 

адвоката Вовчука М.В., який надавав правову допомогу в суді I інстанції 

відповідно до доручення від 05.02.2014 № 163, при розрахунку винагороди 

помилково застосовано коефіцієнт складності кримінального провадження за 

видом запобіжного заходу, а саме обрання щодо особи запобіжного заходу у 

вигляді взяття під варту, внаслідок чого адвокатом недоотримано винагороди 

на суму 252,10 грн, чим порушено п. 21 Порядку № 465. 

Так, згідно з актом надання безоплатної вторинної правової допомоги 

від 26.12.2014 № 39, прийнятим від адвоката Журбенко І.А., який надавав 

безоплатну правову допомогу на стадії провадження у суді апеляційної 

інстанції відповідно до доручення від 13.02.2013 № 211, у результаті невірного 

визначення розміру мінімальної заробітної плати на час видачі доручення 

(1218,00 грн замість 1147,00 грн), зайво виплачено винагороди на суму        

38,96 грн, чим порушено п. 3 Порядку № 465. 

Для перевірки правильності розрахунків розміру винагороди та 

відшкодування витрат адвокатів у довільному порядку було відібрано 52 акти 

по 39 дорученнях, перевірених місцевими центрами з 01.07.2015. Перевіркою 

встановлено порушень по 7 дорученнях, що становить 17,9 % від перевіреної 

сукупності, на загальну суму 3309,40 грн, що становить 2,1 % від перевірених. 

Згідно з актом наданих послуг від 27.10.2015 № 10, прийнятим від 

адвоката Гризовським Ю.М., який надавав правову допомогу по захисту за 

призначенням відповідно до доручення від 04.08.2015 № 1603, у результаті 

незастосування коефіцієнта особливого часу (нічний час, вихідні, святкові та 

неробочі дні) надання правової допомоги (Кос. час), що призвело до недоплати 

винагороди на суму 22,83 грн, чим порушено п.12 Методики № 465. 

По актах надання безоплатної вторинної правової допомоги від 

08.06.2016 № 7, від 14.06.2016 № 21 та від 11.11.2015 №129, отриманих від 

адвокатів      Музиченко О.О., Погорілого В.О. та Сікана Ю.Л. відповідно, які 

надавали безоплатну правову допомогу згідно із дорученнями від 05.08.2015    

№ 1610, від 14.04.2016 № 835 та від 15.08.2015 № 1702, у результаті невірного 

визначення розміру мінімальної заробітної плати на час видачі доручення  

зайво виплачено винагороди на суму 373,45 грн, 80,64 грн та 44,00 грн, чим 

порушено п.3 Порядку № 465. 

Відповідно до акту надання безоплатної вторинної правової допомоги 

від 24.09.2015 № 9, отриманого від адвоката Байдик О.А., який надавав правову 

допомогу в суді І інстанції відповідно до доручення від 17.07.2013 № 1007, при 
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розрахунку винагороди без підтверджуючих документів застосовано коефіцієнт 

Кос. пров. (судовий розгляд лише частини доказів), що призвело до 

недоотримання винагороди на суму 2593,37 грн, чим порушено п.18     

Методики № 465. 

Відповідно до акту наданих послуг від 01.12.2015 № 23, прийнятого від 

адвоката Кириленка О.В., який надавав правову допомогу в суді апеляційної 

інстанції відповідно до доручення від 06.07.2014 № 1004, у результаті 

заниження кількості епізодів злочинної діяльності особи, якій надається 

правова допомога, (3 замість 4) завищено додатковий коефіцієнт складності 

справи за ступенем тяжкості злочину (К ст. тяж. дод) і, як наслідок, адвокатом 

недоотримано винагороди на суму 83,74 гривень, чим порушено п.22 Методики 

№ 465. 

Відповідно до акту наданих послуг від 01.12.2015 № 25, прийнятим від 

адвоката Кириленка О.В., який надавав правову допомогу в суді апеляційної 

інстанції відповідно до доручення від 11.10.2014 №1596, при розрахунку 

винагороди невірно визначено тяжкість злочинів за окремими епізодами та 

відповідно завищено додатковий коефіцієнт складності справи за ступенем 

тяжкості злочину (К ст. тяж. дод), внаслідок чого адвокатом зайво отримано 

винагороди на суму 111,37 грн, чим порушено п.22 Методики № 465. 

Всього аудитом проведено перевірку розрахунку винагороди та 

відшкодування витрат адвокатам, які надавали БВПД, по 82 дорученнях, що 

становить 1,6 % до загальної кількості відзвітованих доручень, за результатами 

якої в 11-ти випадках (або у 13,4%) виявлені порушення на загальну суму 

4367,06 грн, що становить 2,2 % до загальної суми перевірених актів наданих 

послуг БВПД.  

Розрахунок зайво виплаченої та недоплаченої винагороди адвокатам, які 

надають БВПД у Київській області, за період з 01.07.2014 по 30.09.2016 та 

копії актів надання БВПД з розрахунками у Додатку 4 до звіту. 

Крім того, у періоді з 01.07.2014 по 23.10.2014 (до набрання чинності 

Постанови № 465) відшкодування Центром витрат на пально-мастильні 

матеріали за дорученнями, виданими для здійснення захисту за призначенням, 

проведено 4-м адвокатам на загальну суму 4854,30 грн, чим не дотримано 

вимоги п. 5 Постанови № 305.  

Зазначена сума відшкодування розрахована відповідно до наданої 

інформації головним бухгалтером Центру та не врахована у перевіреній 

сукупності актів надання БВПД.  

Реєстр адвокатів, яким Центр відшкодував витрати на ПММ за 

дорученнями для здійснення захисту за призначенням за період з 01.07.2014 по 

23.10.2014 у Додатку 5 до звіту.  
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Висновок: за результатами проведеного аудиту зібрана достатня 

кількість доказів для можливості стверджувати, що встановлені порушення 

мають суттєвий вплив на стан фінансово-господарської діяльності Центру в 

цілому. 

 

5. Оцінка правильності проведення оплати праці та нарахувань на 

заробітну плату. 

 

При аудиті даного питання застосувались методи арифметичної та 

документальної перевірки, аналітичний огляд та перевірки документів по суті. 

Аудиту правильності проведення оплати праці підлягали наступні 

документи: кошториси на 2013 – 2016 роки за загальним фондом державного 

бюджету за КПКВ 3602020, штатні розписи, розрахунково-платіжні відомості 

за видами виплат, особові рахунки працівників Центру, табелі обліку 

використання робочого часу, графіки чергувань, накази, меморіальні ордери 

№ 5 «Звід розрахункових відомостей по заробітній платі та стипендії». 

Оцінку правильності оплати праці працівників та нарахувань на 

заробітну плату проведено вибірковим способом за березень-травень 2015 року, 

липень 2016 року. 

На 2013-2016 роки штатні розписи затверджувалися директором 

Координаційного Центру Вишневським А.В. Зміни до штатних розписів 

вносились у зв'язку із зміною структури та чисельності працівників. 

Відповідно до штатного розпису станом на 30.09.2016 затверджено  

25 штатних одиниць, фактично працює 14,5 штатних одиниць. 

Відповідальними особами за нарахування заробітної плати працівникам 

Центру в охопленому періоді були: 

            - до вересня 2015 року – головний бухгалтер Іщенко О.Б.; 

            - з вересня по теперішній час – начальник відділу фінансів, контрактно-

договірної роботи та бухгалтерського обліку Гарагуля В.М.  

Встановлення посадових окладів, надбавок, надання матеріальної 

допомоги працівникам Центру регламентовано Постановою № 552. 

При суцільному співставленні посадових окладів з даними особових 

рахунків працівників порушень та недоліків не виявлено. Фактів утримання 

понадштатних чи понаднормативних посад не встановлено.  

Оцінкою дотримання вимог законодавства при встановленні, 

нарахуванні та виплаті посадових окладів та надбавок працівникам Центру 

порушень не встановлено. 

Відповідно до вимог пункту 3 Постанови № 552 преміювання, 

установлення надбавок і доплат, надання матеріальної допомоги директору 
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здійснюється за погодженням з директором Координаційного центру. 

Порушень з даного питання не встановлено. 

Оцінкою правильності нарахування та виплати премії працівникам 

Центру за перевірений період порушень не встановлено. 

При нарахуванні та виплаті матеріальної допомоги на оздоровлення та 

вирішення соціально-побутових питань за ІІІ квартал 2015 року порушень не 

встановлено. 

Для правильності нарахування заробітної плати для оплати часу 

основних щорічних та додаткових відпусток вибірково перевірено ІІІ квартал 

2016 року, порушень не встановлено. 

При внутрішній перевірці правильності нарахування доплати за роботу у 

понадурочні години головним бухгалтером встановлено її недоплату за 2015 рік 

головним спеціалістам відділу організації надання БВПД (черговим) на суму 

6136,95 гривень. 

Про вищезазначене головним бухгалтером Центру 17.10.2016 складено 

доповідну на ім’я директора Центру, в якій відображено факти недоплати та 

необхідність її донарахування. 

Копія доповідної з розрахунками у Додатку 6 до звіту. 

Висновок: недоліків у функціонуванні процесу проведення оплати праці 

та нарахувань на заробітну плату при проведенні аудиту не виявлено. 

 

6. Оцінка стану розрахункової дисципліни та виконання 

господарських угод. 

 

Аудит даного питання проведено суцільним способом за період з 

01.07.2014 по 30.09.2016. 

Всього за період аудиторського дослідження Центром укладено  

55 договорів на загальну суму 11 355 425,64 гривень, із них: 

- у ІІ півріччі 2014 року: 10 договорів на загальну суму 42 127,66 

гривень; 

- у 2015 році: 36 договорів на загальну суму 11 220 974,00 гривень; 

- у січні-вересні 2016 року: 9 договорів на суму 92 323,98 гривень.   

Реєстр договорів, які укладені Центром за період з 01.07.2014 по 

30.09.2016 у Додатку 7 до звіту. 

Найбільшу питому вагу у загальній сумі укладених договорів становлять 

витрати на придбання у 2015 році Центром приміщень на суму 11 000 000,00 

гривень (96,9%) та витрати на оренду, комунальні та експлуатаційні послуги 

для потреб Центру в сумі 102 547,01 гривень (0,9%). 
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 Основними постачальниками товарно-матеріальних цінностей, робіт та 

послуг у періоді з 01.07.2014 по 30.09.2016 були: 

- КП «БВАК» – укладено 6 договорів, предметом яких є надання в 

оренду приміщення з метою розміщення Центру та відшкодування 

комунальних послуг і енергоносіїв на суму 102 547,01 гривень; 

- ФОП «Родзін Е.О.» – укладено 4 договори, предметом яких є 

придбання меблів на суму 71 082,00 гривень; 

- ФОП «Порхун Є.В.» – укладено 4 договори, предметом яких є 

придбання канцелярських товарів на суму 7 468,43 гривень; 

- ФОП «Менжинський Ю.С.» – укладено 4 договори, предметом яких є 

заправка картриджів на суму 5 488,00 гривень; 

- ПАТ «ДАТАГРУП» – укладено 3 договори, предметом яких є надання 

доступу до мережі Інтернет на суму 43 344,00 гривень; 

- ДП «Державний науково – дослідний та проектно – вишукувальний 

інститут «НДІпроектреконструкція» – укладено 2 договори, предметом яких є 

виготовлення висновку про загальний технічний стан будівельних конструкцій 

та інженерних мереж нежитлової будівлі та проектно – кошторисної 

документації щодо реконструкції приміщення з облаштуванням окремого входу 

для осіб з обмеженими можливостями на суму 42 007,20 гривень. 

Станом на 01.10.2016 за даними бухгалтерського обліку Центру 

дебіторська та кредиторська заборгованість за КПКВ 3603020 не 

обліковувалась. 

При оцінці форми та змісту укладених договорів зауваження відсутні. 

Дослідженням 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. 

Висновок: недоліків у функціонуванні процесу дотримання 

розрахункової дисципліни та виконанні господарських угод при проведенні 

аудиту не виявлено. 

 

7. Оцінка стану збереження майна, використання оборотних та 

необоротних активів. 

 

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

бухгалтерського обліку станом на 01.10.2016 первісна вартість необоротних 

активів становила 11 352 766,39 гривень. Із них вартість основних засобів 

склала 11 260 865,67 гривень, вартість інших необоротних активів – 
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52 900,72 гривень. При цьому залишкова вартість основних засобів складала 

11 222 940,67 гривень, інших необоротних активів – 26 470,72 гривень. 

Нематеріальні активи згідно з даними бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності Центру станом на 01.10.2016 на балансі не обліковуються. 

Відповідно до даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

Центру станом на 01.10.2016 на балансі обліковувались запаси (матеріали і 

малоцінні та швидкозношувані предмети) у сумі 273,40 гривень. 

На позабалансових рахунках Центру станом на 01.10.2016 

обліковуються орендовані необоротні активи (приміщення Центру) у сумі 

624 960,00 грн та активи на відповідальному зберіганні (особисті речі 

працівників, які відповідно до договорів знаходяться у користуванні) у сумі 

68 598,90 гривень. 

Слід зазначити, що у вересні 2015 року відповідно до договору купівлі-

продажу нежитлових приміщень від 11.09.2015 № 1320 Центром придбано 

нежитлове приміщення для розміщення Вишневського місцевого центру з 

надання безплатної вторинної правової допомоги, загальною площею 95,3 м
2
, 

що знаходиться за адресою: м. Вишневе, вул. Південна, 5Б на суму  

1 500 000,00 гривень. 

Також, у грудні 2015 року відповідно до договору купівлі-продажу 

нежитлових приміщень від 07.12.2015 № 1259 Центром придбано нежитлове 

приміщення загальною площею 335,7 м
2
, що знаходиться за адресою:  

м. Київ, вул. Дмитрівська, 80 на суму 9 500 000,00 гривень, у тому числі ПДВ – 

1 583 333,00 гривень. 

Вказані нежитлові приміщення були придбані відповідно до вимог  

п. 5.2 Плану заходів щодо розвитку системи надання безоплатної правової 

допомоги, затвердженого наказом Мін’юсту від 31.12.2014 № 287/7, та 

відображені по бухгалтерському обліку Центру. 

У 2013 році Центром (орендар) укладено договір оренди нежитлового 

приміщення від 11.03.2013 № 34 з Комунальним підприємством 

«Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс» (орендодавець), предметом 

якого є передача частини нежитлового приміщення загальною площею  

223,00 м
2
, за адресою: м. Біла Церква, вул. Гайок, 4а, з метою розміщення 

Київського обласного центру з надання БВПД з орендною платою 1,00 грн/рік.  

Витрати на комунальні послуги (водопостачання, теплопостачання) та 

електропостачання здійснювалися на підставі договору від 11.03.2013 № 35-Б, 

окремо укладеного Центром із зазначеним орендодавцем, та становили у 

ІІ півріччі 2014 року - 24 404,96 гривень, у 2015 році – 41 942,56 гривень. 

Зазначеним договором передбачено, що КП «Білоцерківський 

вантажний авіаційний комплекс» (орендодавець) забезпечує обслуговування, 
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експлуатацію та ремонт будівлі, що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, 

вул. Гайок, 4а, а Центр (орендар) частково бере участь у витратах орендодавця 

на виконання вказаних робіт пропорційно до займаної ним площі 223,00 м
2 

і 

відшкодовує витрати за комунальні (теплопостачання, водопостачання) та інші 

послуги (електропостачання, охорона тощо) згідно з наданими рахунками по 

кожному виду послуг.  

У зв’язку із закінченням терміну дії зазначеного договору Центром 

укладено новий договір оренди нежитлового приміщення від 11.03.2016 

№ 462/4 з Комунальним підприємством «Білоцерківський вантажний 

авіаційний комплекс» на тих же умовах, що і попередній. 

Витрати на комунальні послуги (водопостачання, теплопостачання) та 

електропостачання у періоді з 01.01.2016 по 30.09.2016 становили –  

41 350,95 гривень. 

Загальна сума за період з 01.07.2014 по 30.09.2016 касових видатків по 

орендній платі та відшкодуванню витрат за комунальні послуги і 

електроенергію становить 107 701,40 гривень, або 0,8% від загальної суми 

касових видатків за КПКВ 3603020, проведених за вищезазначений період. 

Станом на 01.10.2016 по даних фінансової та бюджетної звітності, а 

також по даних бухгалтерського обліку кредиторська заборгованість за оренду 

приміщення та відшкодування комунальних послуг і електроенергію відсутня.  

Разом з тим, візуальним оглядом орендованого приміщення 

встановлено, що у приміщенні разом із Регіональним центром розміщується і 

Білоцерківський місцевий центр з надання БВПД, але будь-які договірні 

відносини з орендарем відсутні. 

Оцінкою дотримання законодавства при проведенні розрахунків з 

орендодавцем за спожиті Центром комунальні послуги та енергоносії 

встановлено, що Регіональним центром проводились витрати за використання 

всієї площі орендованого приміщення.  

Таким чином, за період з 01.07.2015 по 30.09.2016 за рахунок 

бюджетних асигнувань загального фонду Регіонального центру за               

КПКВ 3603020 КЕКВ 2270 покрито витрати іншої юридичної особи 

(Білоцерківський місцевий центр) при відсутності дебіторської заборгованості в 

обліку, на загальну суму 20817,56 грн, чим порушено пункти 20, 22, 29   

Порядку №228. 

Розрахунок по відшкодуванню комунальних послуг Регіонального центру 

з надання БВПД у Київській області та Білоцерківського місцевого центру з 

надання БВПД за період з 01.07.2015 по 30.09.2016, проведений головним 

бухгалтером Центру, у Додатку № 8 до звіту. 
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Для підтвердження достовірності відображення в обліку основних 

засобів та інших необоротних активів на підставі наказу від 24.10.2016 № 22 

інвентаризаційною комісією проведено вибіркову інвентаризацію основних 

засобів та інших необоротних активів станом на 31.10.2016, за результатами 

якої лишків та недостач не виявлено.  

Копія наказу та матеріали інвентаризації в Додатках 9, 10 до звіту. 

Матеріальні цінності Центру знаходяться на відповідальному зберіганні 

та закріплені за однією матеріально-відповідальною особою начальником 

відділу підтримки та розвитку інфраструктури Бліновим Є.Ф., з яким укладено 

договір про повну матеріальну відповідальність. 

Висновок: за результатами дослідження зазначеного питання 

встановлено, що за рахунок бюджетних асигнувань загального фонду 

Регіонального центру покрито витрати іншої юридичної особи 

(Білоцерківський місцевий центр) при відсутності дебіторської заборгованості в 

обліку на загальну суму 20817,56 гривень. 

  

8. Оцінка правильності ведення бухгалтерського обліку, законності 

та достовірності фінансової та бюджетної звітності. 

 

При аудиті даного питання застосовувались методи документальної 

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

бухгалтерська та фінансова звітність. 

Ведення бухгалтерського обліку в Центрі покладено на головного 

бухгалтера Іщенко О.Б. 

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».  

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, порушень та 

недоліків не виявлено, що підтверджує ефективність функціонування системи 

внутрішнього контролю у даному процесі. 

 

9. Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього 

контролю. 

 

За результатами проведеного планового внутрішнього аудиту діяльності 

Центру за період з 01.07.2014 по 30.09.2016 виявлені порушення та недоліки, 
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що не мають суттєвого впливу на стан фінансово-господарської діяльності 

Центру. 

Основними механізмами системи внутрішнього контролю, які 

функціонують у Центрі та стосуються основної мети функціонування Центру, є 

забезпечення доступності та якості безоплатної вторинної правової допомоги. 

Процес розподілу доручень між адвокатами містить механізми контролю, які 

одночасно позитивно впливають на доступність БВПД, одним з них є графік 

чергування адвокатів. Але при розподілі доручень не враховується 

навантаження адвокатів, що призводить до нерівномірного їх розподілу між 

адвокатами.   

Для прийняття рішень щодо включення адвокатів до графіку чергування 

та доцільності подальшого укладання контрактів з ними існує процес реєстрації 

безпідставних відмов адвокатів від прийняття доручення на надання БВПД. 

Для встановлення механізму прийняття і перевірки актів надання БВПД 

Регіональним центром наказом від 02.10.2015 № 139 затверджено відповідні 

Методичні рекомендації. 

Ще однією складовою системи внутрішнього контролю є процедура 

вибіркової перевірки начальником відділу фінансів, контрактно-договірної 

роботи та бухгалтерського обліку та головним бухгалтером актів надання 

БВПД та розрахунків до них, наявності та відповідності документів, які 

підтверджують надання послуг та проведення витрат.  

Аналіз дотримання адвокатами стандартів якості наряду з проведенням 

моніторингів судових засідань є основою механізму контролю за якістю 

надання БВПД, який враховується при внесенні пропозицій до керівництва 

Регіонального центру щодо продовження або припинення дії контрактів з 

адвокатами системи. 

Слід зазначити, що на виконання наказу Координаційного центру від 

27.07.2015 № 197-аг «Про забезпечення організації у Регіональних центрах з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги звітування адвокатів за 

дорученнями, які видані за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 та виконані, або 

дія яких припинена» Центром проводиться робота по звітуванню адвокатів по 

дорученнях, отриманих у попередніх періодах, та досягнуто належного рівня 

звітування адвокатів за попередні періоди (залишок станом на 30.09.2016 

становив 1589 невідзвітованих доручень, що становить лише 23,3 % до виданих 

за весь період, з яких 1114 доручень становлять видані у 2016 році). 

Відсутність окремих даних по виданих у охопленому аудитом періоді 

Центром дорученнях унеможливлює належне проведення аналізу рівномірності 

розподілу між адвокатами доручень та розміру винагороди. 
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ІІІ. ПІДСУМКОВА ЧАСТИНА 

 

Аудиторський висновок 

 

За результатами проведеного планового внутрішнього аудиту діяльності 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Київській області за період з 01.01.2013 по 30.09.2016 виявлені порушення та 

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

Центру, що стало підставою для надання негативного висновку. 

Зокрема, за результатами проведення планового внутрішнього аудиту 

діяльності Центру встановлено наступне. 

Відсутність управлінських механізмів щодо відстеження кількості 

доручень призвела до накопичення у 13-ти адвокатів понад 30 доручень, що 

створює ризики неякісного надання ними БВПД. 

Також  видача доручень адвокатам проводилась без урахування  їх 

завантаженості, у результаті чого прослідковується нерівномірний розподіл 

доручень, що не виключає можливості перевантаження одних адвокатів і 

відсутність справ у інших. 

Прийняття Центром актів надання БВПД невстановленої форми на 

перевірку їх комплектності та правильності розрахунку розміру винагороди по 

кримінальних провадженнях  від адвокатів призвело до недотримання вимог 

Методичних рекомендацій, затверджених наказом № 139. 

Аудитом проведено перевірку розрахунку винагороди та відшкодування 

витрат адвокатам, які надавали БВПД, по 82 дорученнях, що становить 1,6 % до 

загальної кількості відзвітованих доручень, за результатами якої в 11-ти 

випадках виявлені порушення на загальну суму 4 367,06 грн, або в 13,4 % від 

перевірених доручень та 2,2 % від суми перевіреної сукупності актів надання 

БВПД.  

Крім того, зайво відшкодовано витрат на пально-мастильні матеріали на 

суму 4 854,30 гривень.  

Також за рахунок бюджетних асигнувань загального фонду 

Регіонального центру покрито витрати іншої юридичної особи 

(Білоцерківський місцевий центр) при відсутності дебіторської заборгованості в 

обліку на загальну суму 20817,56 гривень. 

Недоліки та порушення, виявлені у ході проведення аудиту, свідчать про 

необхідність посилення рівня внутрішнього контролю та удосконалення 

системи внутрішнього контролю в цілому. 
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Існуючі в установі процеси, операції потребують удосконалення з метою 

забезпечення якісного та ефективного виконання покладених на Центр функцій 

та завдань. 

 

Аудиторський звіт складено в 1-му примірнику на 37 аркушах. 

 

Головний спеціаліст відділу  

внутрішнього аудиту 

Координаційного центру з надання  

правової допомоги                          О.М.Коросташовець

                          

Головний спеціаліст відділу  

внутрішнього аудиту 

Координаційного центру з надання  

правової допомоги В.О.Півторак 

   

Головний спеціаліст відділу  

внутрішнього аудиту 

Координаційного центру з надання  

правової допомоги   А.В.Пікульський 


