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

аудиту діяльності Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській 

області за період з 01.07.2014 по 30.09.2016. 

№  

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 стану виконання 

центром функцій щодо 

забезпечення доступу до 

безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

 

Незвітування 15 адвокатів за виданими їм дорученнями жодного 

разу, що є порушенням вимог 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. 

Наявність у 13-ти адвокатів понад 30 невідзвітованих доручень, що 

створює ризик неякісного забезпечення такими адвокатами 

надання БВПД. 

Черговими Центру доручення видаються згідно із графіком, але 

без урахування  завантаженості адвокатів. 

У результаті чого прослідковується нерівномірний розподіл 

доручень, що не виключає можливості перевантаження одних 

адвокатів і відсутність справ у інших. 

 

Для підтвердження факту надання БВПД за 

дорученнями, щодо яких закінчився строк 

звітування, вибірково направити письмові 

запити до відповідних органів з метою 

виявлення фактів ненадання правової 

допомоги. 

Забезпечити звітування адвокатів за 

дорученнями, які отримані ними в попередніх 

періодах та по яких завершені справи, перелік 

яких наведений у додатку 1 до рекомендацій. 

Організувати процедуру моніторингу за 

дотриманням адвокатами стандартів якості 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у кримінальному процесі щодо 

доручень, по яких не звітуються або 

звітування по яких відбувається із значним 

запізненням по адвокатах, які наведені у 

додатку 1 до рекомендацій. 

У разі виявлення фактів порушення 

стандартів якості надання БВПД, а також 

подальшого незвітування адвокатів 

розглянути питання щодо розірвання з такими 

адвокатами контрактів.  

Розробити механізм відстеження кількості 

доручень, які перебувають на виконанні у 

кожного адвоката, з метою недопущення 

випадків одночасного надання одним 
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адвокатом БВПД більш як у 30 справах за 30 

дорученнями. 

Для недопущення  нерівномірного розподілу 

доручень при формуванні графіків 

чергування адвокатів та видачі доручень 

враховувати завантаженість адвоката.  

 

2. Оцінка стану 

використання коштів, 

передбачених у 

державному бюджеті для 

оплати послуг та 

відшкодування витрат 

адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну 

правову допомогу. 

У порушення пунктів п.3 Порядку оплати послуг та відшкодування 

витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу, та пунктів 22, 27 Методики обчислення розміру 

винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову, 

затверджених постановою КМУ від 17.09.2014 № 465, при 

розрахунку винагороди за надання БВПД по 6-ти дорученнях 

виявлено зайве її нарахування та виплату у результаті невірного 

застосування коефіцієнтів на загальну суму 696,90 гривень.  

Посилити контроль у частині правильності 

використання коштів щодо оплати послуг та 

відшкодування витрат адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу. 

Забезпечити відшкодування шляхом 

перерахування до Державного бюджету 

України зайво нарахованої та виплаченої 

винагороди. адвокатам на суму 696,90 грн, 

реєстр яких наведено у додатку 2 до 

рекомендацій. 

В порушення пунктів 12, 18, 21, 22 Методики обчислення розміру 

винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу, затвердженої постановою КМУ від 17.09.2014 № 465, 

при розрахунку винагороди за надання БВПД по 5-ти дорученнях 

виявлено недоплату винагороди адвокатам у результаті невірного 

застосування коефіцієнтів у сумі 3670,16 гривень. 

Забезпечити доплату адвокатам винагороди за 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у сумі 3670,16 грн, реєстр яких 

наведено у додатку 2 до рекомендацій. 

В порушення п. 5 Порядку оплати послуг та відшкодування витрат 

адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, 

затвердженого постановою КМУ від 18.04.2012 № 305, зайво 

відшкодовано витрат на паливно-мастильні матеріали за 

дорученнями, виданими для здійснення захисту за призначенням 

4-м адвокатам, на загальну суму 4854,30 гривень. 

Забезпечити відшкодування до Державного 

бюджету України неправомірно виплачених 

адвокатам коштів адвокатам у сумі 4854,30  
грн на відшкодування витрат за паливно-

мастильні матеріали за дорученнями, 

виданими для здійснення захисту за 

призначенням реєстр яких наведено у додатку 

3 до рекомендацій, шляхом: 

- особистого звернення до адвокатів, 

яким було неправомірно відшкодовано 

витрати на паливно-мастильні матеріали, з 
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пропозицією повернути кошти в 

добровільному порядку та надати копії 

підтверджуючих документів; 

- у разі відмови адвокатів від повернення 

таких коштів у добровільному порядку 

ініціювати процедуру повернення у судовому 

порядку.  

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, чим не дотримано 

вимоги наказу № 1702/5 та наказу № 139.    

 

Забезпечити прийняття та перевірку актів 

надання БВПД від адвокатів виключно 

місцевими центрами відповідно до наказу     

№ 139 та не допускати реєстрацію актів 

невстановленої форми.   

3. Оцінка стану збереження 

майна, використання 

оборотних та 

необоротних активів. 

 

Аудитом встановлено, що у орендованому Центром 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. 

 

Відшкодувати витрати за комунальні послуги 

та енергоносії, проведені Центром, шляхом 

зменшення бюджетних асигнувань за      

КПКВ 3603020 у 2017 році на суму      

20817,56 грн, розрахунок яких наведено у 

додатку 4 до рекомендацій. 

Отримати дозвіл на передачу частини 

орендованого приміщення, у якому 

розміщується Білоцерківський місцевий 

центр, у орендодавця та передати у позичку 

шляхом укладення договору з останнім. 

Скористатись правом відповідно до ст. 631 

Цивільного кодексу України щодо 

застосування сторонами умов договору до 

відносин між ними, які виникли до його 

укладення. Укласти договір або внести зміни 

до діючого у частині відшкодування 

комунальних послуг та електроенергії із 

орендодавцем лише за використання частини 

приміщення, у якому розміщується 

Регіональний центр. 
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4. Оцінка ефективності 

функціонування системи 

внутрішнього контролю. 

Відсутність окремих даних по виданих в охопленому аудитом 

періоді Центром дорученнях унеможливлює належне проведення 

аналізу рівномірності розподілу між адвокатами доручень та 

розміру винагороди. 

Поновити за 2013-2015 роки та за звітний 

період 2016 року відповідні дані та привести 

до єдиного формату, який дає можливість для 

якісного проведення аналізу за результатами 

розподілу між адвокатами доручень та 

розміру винагороди, а саме: 

- відділом підтримки та розвитку 

інфраструктури розробити у форматі Excel 

або Excess форми звітності для узагальнення 

статистичної інформації щодо надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, 

отриманої від інших структурних підрозділів 

Центру та місцевих центрів; 

- відділу організації надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

забезпечити внесення до розроблених форм 

статистичних даних у частині виданих 

доручень адвокатам, які надають БВПД; 

        - відділу фінансів, контрактно-договірної 

роботи та бухгалтерського обліку забезпечити 

внесення до зазначених форм даних в частині 

оплати послуг та відшкодування витрат 

адвокатам за надання БВПД. 

 

Про результати впровадження рекомендацій щодо усунення порушень чи недоліків, виявлених в ході внутрішнього аудиту інформувати відділ 

внутрішнього аудиту Координаційного центру з надання правової допомоги. 

 

Головний спеціаліст відділу внутрішнього 

аудиту Координаційного центру з надання правової 

допомоги 
                            (посада)

 

 

 

                                ____________ 
                                                        (підпис)

 

 

 

О.М.Коросташовець 
(ініціали, прізвище)

 

Головний спеціаліст відділу внутрішнього 

аудиту Координаційного центру з надання правової 

допомоги 
                             (посада)

 

 

 

                                 ____________ 
                                                          (підпис)

 

 

 

В.О.Півторак 
(ініціали, прізвище)
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Головний спеціаліст відділу внутрішнього 

аудиту Координаційного центру з надання правової 

допомоги                                                                                                     
                            (посада) 

 

 ______________ 

                                                          (підпис) 

                                                

 

А.В.Пікульський 

(ініціали, прізвище) 

   

   

 


