
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ 

24.02.2017                                                                                     № 1 

 

про проведення позапланового внутрішнього аудиту діяльності 

Хустського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (фінансовий аудит та аудит відповідності) 

за період з 01.07.2015 по 31.01.2017. 
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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: надати оцінку діяльності установи, законності 

та достовірності фінансової і бюджетної звітності, управління бюджетними 

коштами, правильності   ведення   бухгалтерського обліку, дотримання актів 

законодавства, планів, процедур, контрактів з питань управління державним 

майном, стану збереження активів, документів та інформації стосовно 

діяльності установи, визначення рівня внутрішнього контролю, розробити 

об’єктивні, незалежні висновки та рекомендації щодо усунення та недопущення 

у подальшому порушень та недоліків, виявлених у діяльності установи. 

Підстава для проведення планового внутрішнього аудиту: наказ 

Координаційного центру з надання правової допомоги від 01.02.2017  

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

відповідності) діяльності Хустського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги». 

Аудиторська група: 

- заступник начальника відділу внутрішнього аудиту Координаційного 

центру з надання правової допомоги Полоз О.І.; 

- головний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту Координаційного 

центру з надання правової допомоги Коросташовець О.М. 

Дати початку і закінчення проведення внутрішнього аудиту: з 06.02.2017 

по 17.02.2017. 

Період, за який проводиться внутрішній аудит: з 01.07.2015 по 31.01.2017. 

 

Опис об’єкта внутрішнього аудиту. 

 

Хустський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (далі – Місцевий 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 
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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 здійснює свою діяльність відповідно до Положення про Хустський 

місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

затвердженого наказом Координаційного центру з надання правової допомоги 

від 30.03.2015 № 58 зі змінами.  

Основними завданнями Центру є: 

- підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення 

(правопросвітництво); 

- надання безоплатної первинної правової допомоги і безоплатної 

вторинної правової допомоги; 

- забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України. 

Хустський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги: 

Правовий статус суб’єкта Юридична особа 

Код та назва відомчої 

класифікації видатків та 

кредитування державного 

бюджету 

360 Міністерство юстиції України 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, заклад) 

Код ЄДРПОУ 39765183 

Основний вид економічної 

діяльності 
69.10 Діяльність у сфері права 

Юридична та фактична адреса 

 

Закарпатська область, місто Хуст, вулиця 

І.Франка, будинок, 6 

 

Центр являється розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня і 

отримує кошти із загального фонду державного бюджету відповідно до 

затверджених бюджетних асигнувань за кодом програмної класифікації видатків 

3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної 

правової допомоги», з 01.01.2017 – за кодом програмної класифікації видатків 
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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 Дубчак Наталія Василівна – з 01.07.2015 та станом на 

момент проведення аудиту; 

з правом другого підпису: 

- головний бухгалтер Барзул Наталія Василівна – з 01.07.2015 по 

18.08.2015; 

- головний бухгалтер Моргентал Валерія Ладиславівна – з 19.08.2015 та 

станом на момент проведення аудиту. 

 

Скорочення, використані в аудиторському звіті: 

 

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

безоплатної вторинної правової допомоги;  

2. Регіональний центр - Регіональний центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Закарпатській області; 

3.  Координаційний центр - Координаційний центр з надання правової 

допомоги; 

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

допомоги); 

5.  Мін’юст – Міністерство юстиції України; 

6.  КМУ – Кабінет Міністрів України; 

7. Постанова № 552 - Постанова КМУ від 20.06.2012 № 552 «Про умови 

оплати праці працівників Координаційного центру з надання правової допомоги 

та його територіальних відділень»; 

8. 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; 

9.  КЗпП – Кодекс законів про працю України; 

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

3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної 

правової допомоги», 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат 

адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги»; 

11.  БВПД – безоплатна вторинна правова допомога; 
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12.  Контракт – контракт з адвокатом, який надає безоплатну вторинну 

правову допомогу на постійній основі; 

13. Наказ РЦ № 32 – Методичні рекомендації щодо прийняття і перевірки 

актів надання безоплатної вторинної правової допомоги, затверджені наказом 

Регіонального центру з надання БВПД у Закарпатській області від 05.10.2015  

№ 32; 

13. Наказ № 160 – Методичні рекомендації щодо організації надання 

безоплатної вторинної правової допомоги місцевими центрами з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, затверджені наказом 

Координаційного центру з надання правової допомоги від 26.06.2015 № 160; 

14. Державний класифікатор продукції та послуг 016:2010 - Державний 

класифікатор продукції та послуг 016:2010, затверджений наказом Державного 

комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 

11.10.2010 № 457; 

15. Закон України «Про публічні закупівлі» - Закон України « Про публічні 

закупівлі» від 25.12.2015 № 922-УІІІ.   

  

Резюме. 

 

За результатами проведеного позапланового внутрішнього аудиту 

діяльності Хустського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги за період з 01.07.2015 по 31.01.2017 виявлені значні недоліки 

та порушення, які мали суттєвий вплив на діяльність Центру. 

Оцінкою стану виконання Центром функцій та покладених завдань 

встановлено здебільшого належне забезпечення профільними відділами 

організації надання правової допомоги. Але поряд з цим, відсутність 

спеціаліста з інфраструктури призводить до додаткового навантаження на 

окремих працівників та ставить під загрозу якісне і своєчасне виконання 

завдань Центру. 

Оцінкою правильності нарахування та виплати премії працівникам 

Центру за перевірений період встановлено, що без погодження з директором 

Координаційного центру преміювання за результатами роботи у січні 2017 року 

директору Центру Дубчак Н.В. виплачено премію у розмірі 100% фактично 

нарахованої місячної заробітної плати, тоді як відповідне погодження з 

Координаційного центру надійшло пізніше і лише у розмірі, що не перевищує 

10% фактично нарахованої місячної заробітної плати. 

У результаті зайво нараховано та виплачено премії директору Центру у 

сумі 5 253,30 гривень. Як наслідок, зайво нараховано та перераховано ЄСВ на 

суму 1 155,73 гривень. 
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 Також при нарахуванні та виплаті матеріальної допомоги на вирішення 

соціально-побутових питань працівнику Центру при обчисленні середньої  

заробітної плати за останні два місяці враховувались виплати за час, протягом 

якого зберігався середній заробіток (щорічної відпустки), що призвело до зайво 

нарахованої та виплаченої матеріальної допомоги у сумі 3 438,39 грн та зайво 

перераховано ЄСВ на суму 756,45 гривень. 

У результаті арифметичної помилки у 2015 році недоплачено надбавки 

за виконання особливо важливої роботи та щомісячної премії 1 працівнику на 

загальну суму 1 013,97 грн та виплачено надбавки за виконання особливо 

важливої роботи та премії у завищеному розмірі 1 працівнику на загальну суму 

893,20 грн, зайво перераховано ЄСВ на суму 324,23 гривень. 

Крім того, при звільненні головного бухгалтера Барзул Н.В. не 

виплачено компенсацію за невикористану відпустку за 4 календарних дні у сумі 

522,36 гривень.  

Всього зайво нараховано та виплачено заробітної плати з нарахуваннями 

на загальну суму 12 835,27 грн, або 2,5 % від загальної суми перевірених 

видатків за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» та КЕКВ 2120 «Нарахування на 

заробітну плату», що свідчить про недосконалість системи внутрішнього 

контролю Центру.       

Також аналізом наказів про прийняття та звільнення працівників 

впродовж охопленого аудитом періоду встановлено підвищений рівень 

плинності кадрів у 2016 році, який може свідчити про серйозні недоліки в 

управлінні персоналом й управлінні установою взагалі.  

При визначенні потреби витрат та складанні дефектного акта на 

поточний ремонт приміщень Центру (кошторисна вартість становила 199 902,00 

грн) до об’ємів робіт, які проводились у грудні 2017 року, не включено 

улаштування покриття з лінолеуму, тоді як у січні 2017 року працівником 

Центру передано на відповідальне зберігання лінолеум у кількості 23 м 

вартістю 3500,00 грн, який було укладено на підлогу приміщення Центру. 

           Зазначене може свідчити про можливе уникнення процедури закупівлі, 

проведення якої передбачено Законом України «Про публічні закупівлі».  

Оцінкою стану дотримання законодавства про публічні закупівлі 

встановлено недотримання п. 2.1 Порядку № 11, а саме без застосування 

процедури допорогових закупівель проведено закупівлю товарів, робіт та 

послуг у 9-ти постачальників на загальну суму 214 797,80 грн та по 2-х 

договорах невірно визначено код ДК 016:2010 предмета закупівлі у річному 

плані закупівель на загальну суму 2 500,00 гривень. Загальна сума порушень 

становить 217 297,80 грн, або 35,7 % від загальної суми укладених договорів. 

Оцінкою повноти та правильності нарахування і оплати добових витрат 
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на відрядження встановлено, що у 79-ти випадках накази на відрядження не 

оформлялись і відповідно не оплачувались. Розрахунково недонараховано 

добових по вищезазначених виїзних прийомах на загальну суму                

2 700,00 гривень.  

 

1. Оцінка роботи організації належного функціонування профільних 

відділів Центру. 

 

Відповідно до Положення про Хустський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги основними завданнями Центру є: 

- підвищення правової спроможності, культури та освіченості населення 

(правопросвітництво); 

- надання безоплатної первинної правової допомоги і безоплатної 

вторинної правової допомоги; 

- забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України. 

Протягом 2016 року за результатами роботи Центру складались 

щоквартальні звіти про виконання локального плану заходів Хустського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги на 

відповідний квартал, у яких фактичні значення якісного та/або кількісного 

показника результативності виконання відповідних заходів співпадають із 

плановими показниками, спостерігаються відхилення у сторону збільшення 

заходів. 

З метою забезпечення доступу громадян до безоплатної правової 

допомоги, розширення можливостей надання їм як первинної, так і вторинної 

правової допомоги у цивільних та адміністративних справах, передбачено 

утворення та розвиток мережі дистанційних та мобільних пунктів доступу до 

безоплатної правової допомоги для соціально-вразливих категорій громадян, 

зокрема таких як: інваліди, люди похилого віку, люди з особливими потребами, 

ветерани війни, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, 

внутрішньо-переміщені особи, а також для осіб, які проживають у віддалених 

населених пунктах. 

Станом на час проведення внутрішнього аудиту згідно з типовою 

структурою місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та штатним розписом, затвердженим директором Координаційного 

центру 30.11.2016, створені та функціонують наступні структурні підрозділи: 

- керівництво; 

- відділ правової інформації та консультації; 

- відділ організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та 
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роботи з адвокатами; 

- відділ представництва; 

- відділ правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги; 

- відділ персоналу, інформаційної та матеріальної інфраструктури; 

- відділ «Великобичківське бюро правової допомоги»; 

- відділ «Виноградівське бюро правової допомоги»; 

- відділ «Дубівське бюро правової допомоги»; 

- відділ «Міжгірське бюро правової допомоги»; 

- відділ «Рахівське бюро правової допомоги»; 

- відділ «Тячівське бюро правової допомоги». 

Відповідно до Положення про відділ правової інформації та консультацій 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – 

відділ правової інформації) основними завданнями вказаного відділу є: 

- надання безоплатної первинної правової допомоги, зокрема, здійснення 

попереднього консультування осіб, які звертаються до місцевого центру про 

надання безоплатної правової допомоги, роз’яснень положень законодавства у 

сфері надання безоплатної правової допомоги та порядку отримання такої 

допомоги; 

- забезпечення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги 

суб’єктів права на неї, визначених пунктами 1, 2, 8 – 12 частини першої та 

частиною другою статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» 

(далі – Закон); 

- забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України. 

Завдання, покладені на відділ правової інформації, виконують два головні 

спеціалісти згідно з посадовою інструкцією. Слід зазначити, що за результатами 

анкетування та проведеними інтерв’ю на працівників відділу правової 

інформації покладені такі завдання: 

          - прийом осіб, які звертаються до місцевого центру для отримання 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги; 

          - реєстрація звернень осіб в КІАС; 

           - складання документів правового характеру (розгляд звернень та надання 

відповідей на них); 

           - надання адресної правової допомоги; 

           - прийом документів для підтвердження належності осіб до однієї з 

вразливих категорій; 

           - ведення діловодства Центру; 

           - складання майже всіх звітів та статистичної інформації, що стосується 
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роботи Центру; 

           - складання планів діяльності Хустського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги на відповідний період; 

            - складання звітів про виконання планів діяльності Хустського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за відповідний 

період; 

            - розміщення та оновлення інформації на WikiLegalAid. 

Дослідивши всі напрями роботи шляхом перевірки документів, справ, 

інформації, звітів, а також за результатами спостереження за роботою 

працівників встановлено, що всі завдання, які покладені на працівників відділу 

організації надання БВПД, виконуються у повному обсязі та належним чином. 

Відповідно до Положення про відділ організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – відділ організації 

надання БВПД) основними завданнями відділу є: 

- організація надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам 

права на неї, визначеним пунктами 1, 2, 8 – 12 частини першої та частини другої 

статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу»; 

- здійснення моніторингу виконання адвокатами, що залучаються до 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, зобов’язань, визначених у 

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

відділу організації надання БВПД; 

- прийняття та перевірка поданих адвокатами актів надання безоплатної 

вторинної правової допомоги з відповідними додатками;  

- в установленому порядку перевіряє належність осіб, які звернулися за 

отриманням безоплатної вторинної правової допомоги, до категорій осіб, що 

мають право на отримання такої допомоги, та готує проекти відповідних наказів 

місцевого центру про надання або відмову в наданні безоплатної вторинної 

правової допомоги;  

- інформує суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу про 

прийняте місцевим центром рішення про надання або відмову в наданні 

безоплатної вторинної правової допомоги; 

- відповідно до прийнятого місцевим центром рішення про надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у встановленому порядку забезпечує 

на підставі довіреності, виданої відповідним регіональним центром, видання 

доручень адвокатам, з якими укладено контракти (договори), для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права; 

- уповноваження працівників відділів представництва та бюро правової 

допомоги місцевого центру на надання безоплатної вторинної правової 
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допомоги суб’єктам відповідного права – шляхом підготовки відповідного 

проекту наказу місцевого центру; 

- у разі необхідності забезпечує в установленому порядку скасування 

виданих адвокатам доручень та наказів, якими працівники відділів 

представництва та бюро правової допомоги місцевих центрів уповноважені на 

надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

- організовує комунікацію між суб’єктами права на безоплатну вторинну 

правову допомогу та призначеними місцевим центром суб’єктами надання такої 

допомоги; 

- забезпечує посвідчення довіреностей, виданих працівникам місцевого 

центру та адвокатам суб’єктами права на безоплатну вторинну правову 

допомогу, за зверненнями яких прийнято рішення про надання такої допомоги; 

- відповідно до довіреності, виданої регіональним центром, готує проект 

рішення про заміну адвоката, припинення надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у випадках, передбачених Законом України «Про безоплатну 

правову допомогу»; 

- у встановленому порядку готує проект рішення про заміну працівника 

місцевого центру, призначеного для надання безоплатної вторинної правової 

допомоги суб’єктам права на безоплатну вторинну правову допомогу; 

- забезпечує реєстрацію відмов адвокатів від надання безоплатної 

вторинної правової допомоги (прийняття доручень) та інформує про такі 

випадки відділ організації надання безоплатної вторинної правової допомоги 

регіонального центру; 

- приймає подані адвокатами акти надання безоплатної вторинної 

правової допомоги з відповідними додатками, перевіряє їх комплектність, 

правильність розрахунку розміру винагороди та відшкодування витрат 

адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у разі 

необхідності спільно з адвокатами приводить їх у відповідність до 

встановлених вимог, забезпечує підписання зазначених актів та 

надсилання/передання їх відповідному регіональному центру; 

- забезпечує організацію підвищення кваліфікації адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу; 

- розглядає звернення, скарги та запити на отримання публічної 

інформації з питань, що належать до компетенції відділу організації надання 

БВПД. 

Слід зазначити, що у відділі організації надання БВПД із трьох штатних 

одиниць заповнено дві, а саме, начальник відділу та заступник начальника 

відділу. 

У ході анкетування, інтерв’ю з працівниками вказаного відділу, а також 
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дослідивши всі напрями роботи шляхом перевірки документів, справ, 

інформації, звітів, а також за результатами спостереження за роботою 

працівників відділу встановлено, що всі завдання виконуються у повному обсязі 

та належним чином. 

Відповідно до Положення про відділ представництва місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги основними завданнями 

відділу є: 

- здійснює представництво інтересів осіб, визначених пунктами 1, 2, 8 – 

12 частини першої та частиною другою статті 14 Закону, шляхом участі у 

судових засіданнях, представлення інтересів осіб у державних органах, органах 

місцевого самоврядування, перед іншими особами; 

- збирає відомості про факти, які можуть бути використані як докази, а 

також інші відомості з метою використання їх під час представництва інтересів 

суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу в судах, державних 

органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, у тому 

числі шляхом надсилання відповідних запитів; 

- складає документи процесуального характеру та інші документи, 

необхідні для здійснення представництва прав та законних інтересів суб’єктів 

права на безоплатну вторинну правову допомогу в судах, інших державних 

органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 

- здійснює підготовку матеріалів до розгляду справ у судах, інших 

державних органах, органах місцевого самоврядування; 

- бере участь у підготовці довідкових, інформаційних, аналітичних, 

статистичних, звітних та інших матеріалів з питань, що належать до 

компетенції відділу представництва. 

У ході анкетування, інтерв’ю з начальником відділу представництва (, а 

також дослідивши всі напрями роботи шляхом перевірки документів, справ, 

інформації, звітів, а також за результатами спостереження за його роботою 

встановлено, що всі завдання, які покладені на відділ представництва, 

виконуються у повному обсязі та належним чином. Слід зазначити, що у відділі 

із двох штатних одиниць заповнено одну з 19.12.2016. 

Слід зазначити, що за період з 19.12.2016 по 17.02.2017 начальником 

відділу представництва Хустського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги Рошинцем В.А. складено наступні процесуальні 

документи: 

- апеляційну скаргу на рішення Тячівського районного суду від 

13.12.2016 в цивільній справі № 307/2856/16-ц; 

- 2 адміністративні позови про визнання відмови Управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету Хустської міської ради у 



   12 

 

виплаті щорічної разової грошової допомоги неправомірною та зобов’язання 

провести нарахування і виплату такої допомоги; 

- позовну заяву про стягнення матеріальної та моральної шкоди, 

завданої злочином; 

- 2 позовні заяви про збільшення розміру аліментів та позовну заяву 

про стягнення аліментів; 

- звернення в інтересах особи у Хустський міський відділ Головного 

управління Національної поліції у Закарпатській області про вчинення 

кримінального правопорушення;   

- звернення у Хустську міську раду в інтересах інваліда 1 групи по зору. 

За вказаний період здійснено представництво: 

-     інтересів  позивача  в  адміністративній справі  про  розірвання шлюбу  

і стягнення аліментів,  за   наслідками   розгляду  якої   Хустським  районним  

судом  винесено ухвалу про надання строку для примирення; 

- інтересів позивача в адміністративній справі про визнання відмови 

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Хустської 

міської ради у виплаті щорічної разової грошової допомоги до 5 травня 

неправомірною та зобов’язання провести нарахування і виплату такої допомоги, 

за наслідками розгляду якої Хустським районним судом винесено постанову про 

задоволення адміністративного позову. 

Відповідно до Положення про відділ правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги (далі – відділ 

правопросвітництва) місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги основними завданнями є: 

- правопросвітництво у територіальних громадах; 

- сприяння формуванню та розвитку на відповідній території мережі 

суб’єктів надання безоплатної первинної правової допомоги; 

- налагодження і підтримка ефективної співпраці місцевого центру із 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги, що здійснюють 

свою діяльність на відповідній території; 

- надання органам місцевого самоврядування консультаційно-методичної 

допомоги з питань утворення спеціалізованих установ, які надають безоплатну 

первинну правову допомогу, та залучення до її надання юридичних осіб 

приватного права та фізичних осіб; 

- розповсюджує інформацію у сфері захисту прав, свобод і законних 

інтересів осіб, надання безоплатної правової допомоги; 

- проводить тематичні семінари, лекції, зокрема, у навчальних закладах, 

закладах позашкільної освіти, у закладах післядипломної освіти, навчально-

виховних закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
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піклування; для визначених категорій громадян, зокрема, пенсіонерів, інвалідів, 

учасників антитерористичної операції, молоді, громадських активістів, вчителів 

та педагогічних працівників, медичних працівників, інших вразливих 

суспільних груп з метою підвищення правової свідомості, культури та 

освіченості населення, запобігання злочинності; 

- проводить регулярний аналіз ситуації щодо забезпечення права осіб на 

безоплатну первинну правову допомогу та готує відповідні консультаційні 

матеріали; 

- збирає, узагальнює та надає відділу правової інформації та консультацій 

місцевого центру інформацію про суб’єктів надання безоплатної первинної 

правової допомоги, які здійснюють свою діяльність на відповідній території; 

- встановлює та підтримує постійні контакти з суб’єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги на відповідній території; 

- сприяє обміну досвідом між суб’єктами надання безоплатної первинної 

правової допомоги; 

- надає експертну, консультаційно-методичну допомогу органам місцевого 

самоврядування у підготовці документів (рішень), необхідних для створення 

спеціалізованих установ, які надають безоплатну первинну правову допомогу, 

та залучення до її надання юридичних осіб приватного права та фізичних осіб; 

- забезпечує регулярний обмін інформацією із іншими відділами 

місцевого центру щодо реалізації права осіб на безоплатну правову допомогу на 

території юрисдикції місцевого центру; 

- співпрацює з відділами правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги інших місцевих центрів, 

робота яких координується відділом забезпечення взаємодії із суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги Управління координації 

системи надання безоплатної правової допомоги Координаційного центру, 

зокрема, шляхом узагальнення та поширення кращих практик і досвіду роботи; 

- забезпечує інформаційне супроводження діяльності місцевого центру та 

інформування щодо права на безоплатну правову допомогу.  

У ході анкетування, інтерв’ю із головним спеціалістом відділу 

правопросвітництва, а також дослідивши всі напрями роботи шляхом перевірки 

документів, справ, інформації, звітів, а також за результатами спостереження за 

роботою головного спеціаліста зазначеного відділу встановлено, що всі 

завдання, які покладені на відділ, виконуються у повному обсязі та належним 

чином. 

Відповідно до Положення про відділ персоналу, інформаційної та 

матеріальної інфраструктури (далі – відділ персоналу) місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги основними покладеними на 
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відділ завданнями є: 

- забезпечення управління персоналом місцевого центру, у тому числі 

підвищення кваліфікації його працівників; 

- матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевого центру; 

- забезпечення функціонування та розвитку інформаційної 

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

- технічне забезпечення збирання, узагальнення та аналізу інформації, що 

надходить від інших структурних підрозділів місцевого центру. 

- забезпечує оформлення трудових відносин працівників місцевого 

центру; 

- організовує підвищення кваліфікації працівників місцевого центру; 

- забезпечує належний стан приміщень місцевого центру, подає 

пропозиції директору місцевого центру щодо проведення поточного, 

капітального ремонту чи реконструкції; 

- забезпечує дотримання пожежної безпеки та охорони приміщень 

місцевого центру; 

- забезпечує необхідними витратними матеріалами місцевий центр для 

належного виконання покладених на нього завдань; 

- забезпечує зв’язок (у тому числі кур’єрський між місцевим центром та 

відповідним регіональним центром); 

- забезпечує безперебійне функціонування та адміністрування 

комплексної інформаційно-аналітичної системи організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги (далі – КІАС); 

- забезпечує систематичне проведення інструктажу (навчання) 

працівників з питань охорони праці, протипожежної охорони; 

- узагальнює інформацію щодо помилок у роботі, удосконалення роботи 

програмних засобів, що надходить від користувачів КІАС, подає відділу 

підтримки та розвитку інфраструктури регіонального центру пропозиції щодо 

вдосконалення вказаних програмних засобів; 

- здійснює збирання, оброблення та узагальнення інформації від інших 

структурних підрозділів місцевого центру, подання її до відділу підтримки та 

розвитку інфраструктури регіонального центру для узагальнення; 

- розглядає звернення, скарги, запити на отримання публічної інформації з 

питань, що належать до компетенції Відділу. 

Слід зазначити, що у відділі персоналу працює головний спеціаліст, яка 

відповідно до посадової інструкції, а також згідно з інформацією, викладеною в 

анкеті опитування, фактично виконує наступні функції: 

          - оформляє прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до 

законодавства про працю, положень, інструкцій, наказів директора центру; 



   15 

 

          - формує і веде особові справи працівників, вносить зміни, пов’язані із 

трудовою діяльністю; 

          - бере участь у розробленні перспективних і поточних планів з праці і 

кадрів; 

          - готує необхідні матеріали, що стосуються винагород і заохочень 

працівників; 

          - заповнює, веде облік і зберігає трудові книжки, визначає трудовий стаж, 

видає довідки про теперішню і минулу трудову діяльність працівників; 

          - веде записи у трудових книжках про заохочення і винагороди 

працівників; 

          - веде облік надання відпусток працівникам, здійснює контроль за 

складанням і додержанням графіків чергових відпусток; 

          - оформлює документи, необхідні для призначення пенсій працівникам 

центру; 

           - вивчає особливості переміщення і причини плинності кадрів, бере 

участь у розробленні заходів щодо їх усунення; 

           - веде архів особових справ, після закінчення встановлених строків 

поточного зберігання готує документи для здавання їх до державного архіву; 

           - вносить інформацію про кількісний склад персоналу та його рух у банк 

даних, стежить за його своєчасним оновленням і поповненням; 

           - здійснює контроль за станом трудової дисципліни і додержанням 

працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку; 

           - складає встановлену звітність про роботу з кадрами. 

Дослідивши всі напрями роботи головного спеціаліста відділу персоналу 

шляхом перевірки документів, справ, інформації, звітів, а також за результатами 

спостереження за роботою встановлено, що всі завдання, які покладені на 

головного спеціаліста у частині кадрової роботи, виконуються у повному обсязі 

та належним чином. 

Поряд з цим деякі функції та завдання відділу персоналу покладені на 

інших працівників Місцевого центру. Наприклад, головний бухгалтер Центру 

виконує такі функції відділу персоналу: забезпечує необхідними витратними 

матеріалами місцевий центр для належного виконання покладених на нього 

завдань,  забезпечує зв’язок (у тому числі кур’єрський між місцевим центром та 

відповідним регіональним центром), що перевантажує головного бухгалтера. 

Інші функції та завдання відділу персоналу розподілені між працівниками 

Центру, але це не забезпечує виконання таких функцій на належному рівні та 

призводить до перевантаження окремих спеціалістів Місцевого центру. 

Наприклад, функцію щодо забезпечення функціонування та розвитку 

інформаційної інфраструктури, інформаційних ресурсів та засобів зв’язку 



   16 

 

місцевого центру виконується силами працівників Центру, але жоден із них не 

має відповідної освіти та практичних навичок у налагодженні  інформаційної 

інфраструктури, що призводить до незабезпечення належного стану роботи у 

частині налагодження Інтернет-зв’язку, підключення ПК до іншої техніки з 

метою друку, сканування документів. Слід зазначити, що у Центрі до принтера 

підключений один ПК. При пошкодженні або несправності інтернет-зв’язку 

якісно усунути недоліки силами працівників Центру немає можливості. 

Відсутність у Центрі спеціаліста, який би виконував вказані вище функції 

призводить до неналежної роботи всього Центру у частині можливості вчасно 

подавати інформацію до Регіонального центру, вчасно реагувати на доручення 

та листи тощо. 

Відповідно до положень про відділи «Бюро правової допомоги» (далі – 

бюро) місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

основними завданнями відділів є: 

- правопросвітництво у територіальних громадах; 

- надання безоплатної первинної правової допомоги; 

- забезпечення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги; 

- надання безоплатної вторинної правової допомоги (крім захисту); 

- забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції. 

Слід зазначити, що в Місцевому центрі 6 бюро, у кожному з яких працює 

по два спеціалісти, які у повній мірі виконують функції та завдання, покладені 

на кожне бюро. 

Висновок: за результатами проведеної оцінки роботи щодо організації 

належного функціонування профільних відділів Центру встановлено, що з 

метою забезпечення виконання Центром основних функцій та завдань 

організовано належне функціонування профільних відділів Місцевого центру. 

Поряд з цим, відсутність спеціаліста з інфраструктури перенавантажує окремих 

працівників Центру та ставить під загрозу належне виконання завдань Центру. 

 

2. Оцінка стану виконання Центром функцій щодо забезпечення 

організації надання правової допомоги у адміністративних, цивільних 

справах. 

 

Хустський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги надає правові послуги відповідно до Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу», Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу, 

Кримінального кодексу України, Кодексу про адміністративні правопорушення 

та інших нормативно-правових актів. 
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Юрисдикцією Хустського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги охоплено такі адміністративно-територіальні 

одиниці: м. Хуст, Хустський район, м. Виноградів, Виноградівський район,       

м. Рахів, Рахівський район, м. Тячів, Тячівський район, смт. Міжгір'я, 

Міжгірський район. 

За період з 01.07.2015 по 31.12.2015 Місцевий центр отримав 260 звернень 

і видав 30 доручень. 

Відповідно до Довідки про роботу Центру за 2016 рік отримано 2003 

звернення та прийнято 144 рішення про надання БВПД (видано доручень). 

За січень 2017 року Центром отримано та зареєстровано 231 звернення та 

прийнято 16 рішень про надання БВПД, видано 8 доручень. 

Місцевим центром у 2017 році укладено 8 контрактів з адвокатами, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі. Договори 

з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на 

тимчасовій основі, Центром не укладались. 

 
Проаналізувавши результати вищезазначеного графіку за період з 

01.07.2015 по 31.12.2016, прослідковується майже рівномірне співвідношення 

кількості звернень клієнтів до Місцевого центру та кількості виданих доручень 

адвокатам для надання БВПД. Але слід зазначити, що у грудні 2016 року 

помітний незначний спад у відсотковому співвідношенні кількості звернень до 

виданих доручень, а саме з 11% до 3%. 

Для з’ясування причин такої ситуації проведено інтерв’ю із заступником 

начальника відділу організації надання БВПД та роботи з адвокатами         

Попович Т.М., яка пояснила, що дана ситуація склалася у зв’язку із тим, що для 

забезпечення надання БВПД, крім адвокатів, залучали і начальника відділу 
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представництва Центру, який призначений у грудні 2016 року. 

 

 
Для аналізу за основу бралися такі показники, як: 

- середня кількість звернень від клієнтів до місцевих центрів з надання 

БВПД у Закарпатській області; 

- норма звернень до місцевих центрів з надання БВПД у Закарпатській 

області.  

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

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

розрахунку на один квадратний кілометр). 

Норма звернень на місяць клієнтів, які могли б звернутись до Місцевого 

центру з метою надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги 

становить у середньому 94 звернення. Фактично у період з 01.09.2016 по 

31.01.2017 до Центру з надання БВПД у середньому зверталося 70 осіб на 

місяць, що майже у півтора рази менше норми. 

Така тенденція дозволяє стверджувати, що Центр не використовує у 

повному обсязі усі наявні трудові ресурси.  

 Поряд з цим, слід зазначити, що у порівнянні з іншими місцевими 

центрами з надання БВПД у Закарпатській області, показники щодо середньої 

кількості звернень Хустського місцевого центру найбільш наближені до норми 

звернень клієнтів. 
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 Аналізом кількості звернень у розрізі Місцевого центру та бюро правової 

допомоги встановлено майже рівномірну кількість звернень, що свідчить про 

практично рівномірну поінформованість населення на території юрисдикції 

Місцевого центру.  

 З метою інформування громадян та правопросвітництва населення 

Центром за 2016 рік розповсюджено 7330 інформаційних буклетів та 1136 

екземплярів газети «Правова допомога», розробленої Місцевим центром. 

Відповідно до регіонального плану надання БПД у Закарпатській області 

та локальних планів заходів Хустського МЦ з надання БВПД на 2016 рік 

Місцевим центром організовано та забезпечено проведення заходів для 

виконання завдань, які визначені у планах пріоритетними на 2016 рік. 

 Відповідно до звітів про виконання планів показники, які передбачені, 

виконано у повному обсязі. Але слід зазначити, що по окремих заходах 

фактичні значення показників перевищують заплановані. Така ситуація може 

свідчити про неправильний підхід до планування показників щодо реалізації 

заходів. 

 Так, формування на базі служб у справах дітей, центрах соціальних служб 

для дітей, сім’ї та молоді дистанційних пунктів доступу планом передбачено 5, 

але по факту у 2016 році сформовано 7. 

 Відповідно до інформації, наданої головним спеціалістом відділу 

правопросвітництва та взаємодії із суб’єктами надання БППД Худинцем М.В., 

Місцевим центром підписано 55 меморандумів та угод про співпрацю із 

суб’єктами надання первинної правової допомоги, що свідчить про 

налагоджену співпрацю із партнерами щодо надання первинної правової 
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Виноградівське бюро правової 
допомоги Хустського МЦ з надання 
БВПД 
Тячівське бюро правової допомоги 
Хустського МЦ з надання БВПД 

Великобичківське бюро правової 
допомоги Хустського МЦ з надання 
БВПД 
Міжгірське бюро правової 
допомоги Хустського МЦ з надання 
БВПД 
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допомоги. 

 Також згідно з інформацією та журналом реєстрації звернення 

громадських формувань Центром надано консультацій 8 громадським 

організаціям з питань їх реєстрації.  

Надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, яка бажає 

отримати правову допомогу, організовано у Центрі відповідно до Методичних 

рекомендацій щодо організації надання безоплатної вторинної правової 

допомоги місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, затверджені наказом № 160.  

Так, у разі звернення до Місцевого центру особи, яка бажає отримати 

правову допомогу (далі – клієнт), працівник відділу попередньої роботи з 

клієнтами приймає клієнта, у разі необхідності роз’яснює йому загальний 

порядок подання звернення про надання БВПД, його розгляду Центром, 

прийняття рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги або 

про відмову у наданні такої допомоги, повідомлення клієнта про прийняте 

рішення та залучення адвоката. 

Відомості про кожного клієнта вносяться до реєстраційної картки клієнта 

(далі – РКК). Внесення відомостей до РКК здійснюється за допомогою 

спеціального модуля комплексної інформаційно-аналітичної системи організації 

надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – КІАС).  

Перед внесенням відомостей РКК працівник відділу попередньої роботи з 

клієнтами місцевого центру отримує підписану клієнтом або законним 

представником клієнта згоду на оброблення персональних даних. 

Перевіркою комплектності документів, що підтверджують належність 

клієнта до категорій осіб, визначених пунктами 1, 2, 8 – 12 статті 14 Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу», які мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу, по 54 зверненнях порушень не встановлено. 

(Реєстр справ клієнтів, по яких прийнято рішення щодо надання БВПД 

Хустським місцевим центром у Додатку 1 до звіту). 

       З моменту створення місцевих центрів (01.07.2015) функцію перевірки 

поданих адвокатами актів надання БВПД передано їм. 

Механізм прийняття зазначених актів, перевірки їх комплектності, 

правильності розрахунку розміру винагороди та відшкодування витрат 

адвокатам, які надають БВПД, встановлено Методичними рекомендаціями, 

затвердженими наказом РЦ від 05.10.2015 № 32.  

За охоплений аудитом період Місцевим центром прийнято та перевірено 

574 акти з надання безоплатної вторинної правової допомоги, з них: 522 – по 

кримінальних справах, 52 – по цивільних справах. Регіональним центром на 

доопрацювання повернуто лише 1 акт, що свідчить про належно проведену 
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роботу зі сторони Регіонального центру по навчанню спеціалістів Центру, які 

приймають та перевіряють звіти надання БВПД, отримані від адвокатів. 

 У ході аудиту надано Програму безоплатної правової допомоги населенню 

Хустського району на 2016-2017 роки (далі – Програма), затверджену 

відповідно до рішення сесії Хустської районної ради від 23.06.2016 № 122. 

 Метою та основними завданнями Програми є розроблення та здійснення 

комплексу заходів правового, організаційного та економічного характеру, 

спрямованих на забезпечення доступу до БПД осіб, які мають на неї 

конституційне право і потребують такої допомоги. 

 Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії серед суб’єктів права 

на безоплатну правову допомогу, адвокатів, органів, уповноважених 

здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, органів місцевого 

самоврядування та громадських організацій; створення належних умов для 

обслуговування населення Хустського району шляхом виїзних прийомів 

громадян працівниками Хустського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів районного бюджету, 

інших джерел, не заборонених законодавством. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідний для реалізації Програми, затверджено у розмірі                 

41 132,00 гривень. 

 Станом на 31.01.2017 кошти з районного бюджету на рахунок Місцевого 

центру не надходили. 

 Налагодження партнерських зв`язків з органами місцевого 

самоврядування у наданні БПД населенню сприяє підняттю рівня його правової 

свідомості та самопросвітництва, а також дозволяє досягти очікуваного 

результату за рахунок обміну наслідками своєї діяльності. 

Хоча юрисдикція Місцевого центру щодо надання БПД охоплює 5 районів, 

у яких спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст 

представляють принаймні 5 районних рад, але програму затверджено лише 

однією.  

Це може свідчити, що Центром недостатньо налагоджені партнерські 

зв’язки із органами місцевого самоврядування у частині прийняття місцевих 

програм щодо надання безоплатної правової допомоги населенню та здійснення 

спільних заходів, спрямованих на забезпечення доступу до БПД осіб,  які мають 

на неї конституційне право і потребують такої допомоги.  

 Станом на 31.01.2017 до Місцевого центру та Координаційного центру 

надходило 4 звернення та скарги щодо роботи Центру та 3 скарги на адвокатів 

від клієнтів, які розглянуто та надано обгрунтовані відповіді. 

 Висновок: Центром недостатньо налагоджені партнерські зв’язки із 
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органами місцевого самоврядування у частині прийняття місцевих програм 

щодо надання безоплатної правової допомоги населенню та здійснення 

спільних заходів, спрямованих на забезпечення доступу до БПД осіб,  які 

потребують такої допомоги.  

 

3. Аналіз установчих та внутрішніх нормативних документів, що 

регулюють діяльність установи. Стан усунення недоліків та порушень, 

виявлених попередніми контрольними заходами. 

 

У періоді, що підлягав аудиторському дослідженню, Центр здійснював 

свою діяльність відповідно до: 

1. Положення про Хустський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, затвердженого наказом Координаційного центру з 

надання правової допомоги від 30.03.2015 № 58 (у редакції наказу 

Координаційного центру з надання правової допомоги від 03.01.2017 № 48); 

2. Колективний договір між уповноваженою власником особою та 

представником трудового колективу Хустського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги на 2015-2020 роки, який 

зареєстровано у виконкомі Хустської міської ради за № 24 від 04.08.2015 та 

схвалено зборами трудового колективу 17.07.2015 (далі – Колективний договір). 

3. Наказ Хустського місцевого центру з надання БВПД «Про затвердження 

Положення про облікову політику Хустського місцевого центру з надання 

БВПД» від 05.09.2016 № 35. 

Контрольних заходів впродовж охопленого аудитом періоду у Центрі не 

проводилось.  

Висновок: за результатами аналізу документів, на підставі яких 

здійснюється діяльність Центру, недоліки та порушення не виявлено. 

 

4. Оцінка правильності складання та затвердження кошторису, 

внесення до нього змін. Загальний стан виконання кошторису. 

 

При аудиті даних питань застосовувались методи документальної 

перевірки, опитування, аналітичного огляду, арифметичної перевірки 

документів та перевірки документів по суті. 

Оцінці підлягали: плани асигнувань загального фонду, кошториси, 

довідки про зміни до кошторису, розрахунок видатків до кошторису, фінансова 

та бухгалтерська звітність. 

Аудит складання, затвердження та виконання кошторисів, планів 

асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду 
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бюджету, внесення до них змін проведено за 2015-2016 роки. 

Відповідальним за складання та забезпечення затвердження кошторису 

розпорядником бюджетних коштів вищого рівня (Координаційний центр) є 

головний бухгалтер Центру Моргентал Валерія Ладиславівна.  

Для оцінювання ефективності функціонування процесу складання та 

затвердження кошторису, внесення до нього змін, проведено перевірку 

достовірності та законності складання та затвердження кошторисів на 2015-

2016 роки, а також внесення змін до них. 

Оцінкою обґрунтованості потреби у бюджетних асигнуваннях на 

утримання установи встановлено, що показники видатків, які включаються до 

кошторису, обґрунтовані відповідними розрахунками за кожним кодом 

економічної класифікації видатків або класифікації кредитування бюджету і 

деталізовані за видами та кількістю товарів (робіт, послуг). 

При перерозподілі бюджетних асигнувань у розрізі економічної 

класифікації видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних 

призначень за бюджетною програмою вносяться зміни до кошторису, 

помісячного та річного плану асигнувань. 

У разі внесення змін до кошторису, плану асигнувань загального фонду 

бюджету складаються відповідні довідки, які затверджуються керівником 

вищестоящої організації. 

На 2015 рік кошторис за КПКВ 3603020 у сумі 427 700,00 грн 

затверджено в.о. директора Координаційного центру з надання правової 

допомоги Лаврінком М.В., на 2016 рік у сумі 682 240,00 грн та КПКВ 3603030 – 

у сумі 58000,00 грн – директором Координаційного центру Вишневським А.В. 

Зміни до кошторисів по загальному фонду вносилися на підставі довідок про 

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

бюджету) загального фонду бюджету, затвердженими належним чином. 

Відповідно до Звіту про надходження та використання коштів загального 

фонду (ф.2д) за 2015 рік касові видатки за КПКВ 3603020 становили                

507 362,29 грн, за 2016 рік – 1 502 395,47 грн, що відповідає даним фінансової 

звітності.  

Висновок: недоліків у функціонуванні процесу складання та 

затвердження кошторису, а також внесення до нього змін, при проведенні 

аудиту не виявлено. 

 

5. Оцінка правильності проведення оплати праці та нарахувань на 

заробітну плату. 

 

При аудиті даного питання застосувались методи арифметичної та 
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документальної перевірки, аналітичний огляд та перевірки документів по суті. 

Аудиту правильності проведення оплати праці підлягали наступні 

документи: кошториси на 2015 – 2017 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, 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 червень-серпень 2015 року, липень-

серпень, листопад 2016 року, січень 2017 року. 

На 2015-2017 роки штатні розписи затверджувалися директором 

Координаційного Центру Вишневським А.В. та в.о. директора Лаврінком М.В. 

Зміни до штатних розписів вносились у зв'язку із зміною структури та 

чисельності працівників. 

Відповідно до штатного розпису на 2016 рік (у редакції від 30.11.2016), 

який введений у дію 01.12.2016 і діяв станом на 31.01.2017, затверджено 34 

штатні одиниці із місячним фондом заробітної плати за посадовими окладами 

61 466,00 грн, фактично заповнено 21 штатну одиницю, з них 12 штатних 

одиниць працюють у бюро правової допомоги (структурні підрозділи Центру). 

Слід зазначити, що відповідно до інформації щодо працівників Місцевого 

центру, наданою головним спеціалістом відділу персоналу, інформаційної та 

матеріальної інфраструктури, та аналізу наказів про прийняття та звільнення 

працівників впродовж охопленого аудитом періоду мав місце факт масового 

звільнення працівників Центру у березні 2016 року. 

Так, впродовж березня 2016 року із 11 працівників 4 працівники 

звільнились, у тому числі начальник та 2 головних спеціаліста відділу 

попередньої роботи з клієнтами, начальник відділу взаємодії з суб`єктами 

надання БВПД, або 36,4% від загальної кількості фактично працюючих. 

(Інформація щодо працівників Хустського місцевого центру у Додатку 2 

до звіту). 

Дослідивши вищезазначені документи, можна зробити висновок, що при 

середньообліковій чисельності у 2016 році 14 працівників звільнилось 5 осіб, 

тобто коефіцієнт плинності за 2016 рік становить 35,7% (5х100:14), що свідчить 

про підвищений рівень плинності кадрів (природний рівень у межах 3-5% від 

чисельності персоналу). 

Підвищений рівень плинності кадрів може свідчити про серйозні недоліки 

в управлінні персоналом й управлінні установою взагалі. 

Всього за перевірений період звільнилось 7 працівників, з них 5 – за 

згодою сторін (ч. 5 ст. 36 КЗпП) та 2 – за власним бажанням (ст. 38 КЗпП).  
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При інтерв`юванні директор Центру повідомила, що основна причина 

звільнень працівників була незадоволеність рівнем оплати праці, тоді як 

середньомісячна заробітна плата працівників у І кварталі 2016 року коливалась 

від 2250 грн до 3950 грн, а відповідно до розміщених основних показників 

діяльності економіки Хустського району за І квартал 2016 року, наданих 

Управлінням статистики у Хустському районі, розміщених на сайті khust-

vlada.gov.ua, середньомісячна заробітна плата по м.Хуст та Хустському району 

становила 3038 гривень.     

Відповідальними особами за нарахування заробітної плати працівникам 

Центру за період з 01.07.2015 по 31.01.2017 були: 

- з 01.07.2015 по 18.08.2015 – головний бухгалтер Барзул Н.В.; 

- з 19.08.2015 та станом на момент проведення аудиту – головний 

бухгалтер Моргентал В.Л. 

Умови оплати праці працівників Координаційного центру з надання 

правової допомоги та його територіальних відділень регламентовано 

постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2012 № 552.  

Оцінкою дотримання вимог законодавства при встановленні, нарахуванні 

та виплаті посадових окладів працівникам Центру порушень не встановлено. 

Фактів утримання понадштатних чи понаднормативних посад не встановлено.  

Преміювання, установлення надбавок і доплат, надання матеріальної 

допомоги, передбачених Постановою № 552, директорові Координаційного 

центру здійснюється за погодженням з Міністерством юстиції, а директорам 

територіальних центрів - за погодженням з директором Координаційного 

центру.  

Також відповідно до вимог п.1.1, п.2.10, п.2.12 та п.3.3 Положення про 

встановлення надбавок, доплат, здійснення преміювання працівникам 

територіальних відділень Координаційного центру з надання правової допомоги 

– регіональних та місцевих центрів з надання БВПД (далі – Положення до 

Колективного договору), яке є невід`ємною частиною Колективного договору, 

установлення надбавок і доплат, преміювання та надання матеріальної 

допомоги директору Центру здійснюється за погодженням з директором 

Координаційного центру.  

Оцінкою правильності нарахування та виплати премії працівникам 

Центру за перевірений період встановлено, що без погодження з директором 

Координаційного центру преміювання за результатами роботи у січні 2017 року 

директору Місцевого центру Дубчак Н.В. 31.01.2017 виплачено премію у 

розмірі 100% фактично нарахованої місячної заробітної плати (наказ 

директора Місцевого центру від 30.01.2017 № 8-к), чим порушено п. 2.10 

Положення до Колективного договору (додаток № 2) та п.3 Постанови № 552. 
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Відповідне погодження на преміювання за результатами роботи у січні 2017 

року з Координаційного центру надійшло 09.02.2017 за № 29-318 лише у 

розмірі, що не перевищує 10% фактично нарахованої місячної заробітної плати. 

Відповідно до платіжно-розрахункової відомості за січень 2017 року та 

платіжної відомості на видачу заробітної плати за ІІ половину січня 2017 року 

директору Дубчак Н.В. нараховано та виплачено премії на суму 5837,00 грн, 

тоді як потрібно виплатити 583,70 гривень. У результаті зайво нараховано та 

виплачено премії директору Центру у сумі 5253,30 гривень. Як наслідок, зайво 

нараховано та перераховано ЄСВ на суму 1155,73 гривень. 

(Розрахунок зайво виплаченої та недоплаченої заробітної плати 

працівників Хустського місцевого центру з надання БВПД  за період з 

01.07.2015 по 31.01.2017 у Додатку 3).   

При нарахуванні та виплаті матеріальної допомоги на оздоровлення та 

вирішення соціально-побутових питань за вересень 2016 року встановлено, що 

на порушення п. 4 розділу ІІІ Порядку обчислення середньої заробітної плати, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 

(далі – постанова № 100) при обчисленні середньої  заробітної плати за останні 

два місяці враховувались виплати за час, протягом якого зберігався середній 

заробіток працівника (щорічної відпустки). У результаті чого зайво нараховано 

та виплачено матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань 

Попович Т.М. у сумі 3438,39 грн та зайво перераховано ЄСВ на суму 756,45 

гривень. 

(Розрахунок матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових 

питань у Додатку 4). 

Для правильності нарахування заробітної плати для оплати часу основних 

щорічних та додаткових відпусток вибірково перевірено за липень-серпень, 

листопад 2016 року.  

Аудитом встановлено, що при звільненні головного бухгалтера          

Барзул Н.В. у серпні 2015 року (наказ від 13.08.2016 № 127) не виплачено 

компенсацію за невикористану відпустку за 4 календарних дні у сумі 522,36 

грн, чим не дотримано вимоги ст. 24 Закону України «Про відпустки» від 

15.11.1996 № 504-96-ВР.   

(Розрахунок компенсації за невикористану відпустку у Додатку 5). 

Оцінку правильності нарахування та виплати надбавки за виконання 

особливо важливої роботи працівникам Центру проведено за червень-серпень 

2015 року. 

          У результаті арифметичної помилки головним бухгалтером Барзул Н.В. 

нараховано та виплачено зазначеної надбавки директору Центру Дубчак Н.В. у 

меншому розмірі, ніж встановлено наказом Хустського місцевого центру від 
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27.07.2015 № 13 та погоджено листом Координаційного центру від 20.07.2015 

№ 25-1156, що призвело до її недоплати на суму 18,21 грн та недоплати 

щомісячної премії на суму 995,76 гривень. 

Також у червні та серпні 2015 року у завищеному розмірі було нараховано 

та виплачено головному бухгалтеру Барзул Н.В. надбавку за виконання 

особливо важливої роботи, розрахунок якої проводився у розмірі 40% від 

посадового окладу, тоді як у зазначених місяцях вона працювала неповний 

місяць. Зазначене призвело до зайво нарахованої та виплаченої надбавки на 

суму 319,00 грн і, як наслідок, до зайво нарахованої та виплаченої щомісячної 

премії на суму 574,20 гривень. Зайво перераховано ЄСВ на суму 324,23 гривень. 

(Розрахунок зайво виплаченої та недоплаченої заробітної плати 

працівників Хустського місцевого центру з надання БВПД  за період з 

01.07.2015 по 31.01.2017 у Додатку 3). 

Відповідно до наданих підтверджуючих документів відшкодовано зайво 

нарахованої та виплаченої заробітної плати на суму 9584,89 грн та проведено 

доплату на суму 1013,97 гривень. 

(Копії платіжної відомості № 6 на видачу заробітної плати за другу 

половину лютого 2017 року, особового рахунку директора Дубчак Н.В. та 

платіжних доручень від 24.02.2017 № 43 та від 28.02.2017 № 43 у Додатках    

6-9 до звіту).   

 Висновок: зайво нарахована та виплачена сума заробітної плати з 

нарахуваннями становить 12835,27 грн, або 2,5 % від загальної суми 

перевірених видатків (507 364,16 грн) за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» та КЕКВ 

2120 «Нарахування на заробітну плату», що свідчить про недосконалість 

системи внутрішнього контролю Центру.       

Також дослідженням встановлено підвищений рівень плинності кадрів у 

2016 році, який може свідчити про серйозні недоліки в управлінні персоналом й 

управлінні установою взагалі. 

 

6. Оцінка ведення касових операцій та обліку коштів, виданих під 

звіт. 

 При аудиті даного питання застосовувались методи документальної 

перевірки, опитування, аналітичного огляду, підтвердження, звірки. 

Оцінці підлягали: накази про направлення працівників у відрядження, 

табеля обліку робочого часу, меморіальний ордер № 8 «Накопичувальна 

відомість за розрахунками з підзвітними особами», книга «Журнал-головна», 

авансові звіти з підтверджуючими документами. 

Касові операції та розрахунки з підзвітними особами, виплата заробітної 

плати тощо у готівковій формі Центром не здійснювалися. 
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У книзі «Журнал-головна» за ІІ півріччя 2015 року, 2016 рік та січень 

2017 року обороти по субрахунку 301 «Каса в національній валюті» відсутні. 

Меморіальний ордер №1 «Накопичувальна відомість за касовими операціями» 

не ведеться по причині відсутності оборотів по зазначеному субрахунку.  

Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на субрахунку 362 

«Розрахунки з підзвітними особами в національній валюті» та відображається у 

меморіальному ордері № 8. 

У частині відшкодування витрат на відрядження та інших витрат, 

проведених за рахунок підзвітних коштів, а також порушень у частині 

своєчасності звітування про використання коштів, виданих у підзвіт, та 

повернення підзвітними особами сум невикористаної готівки в касу, порушень 

не виявлено. До звітів про відрядження додані всі первинні підтвердні 

документи. 

Але слід зазначити, що відповідно до інформації щодо заходів, які 

проводились працівниками Хустського місцевого центру за межами м. Хуст, за 

період з 01.04.2016 по 27.01.2017, підписаною директором Центру, мали місце 

випадки, коли працівники виїзжали у інший населений пункт за межі м. Хуст 

для проведення виїзних прийомів громадян для здійснення                             

правопросвітницької роботи, при цьому накази не оформлялись і витрати на 

відрядження не проводились, чим не дотримано вимоги п. 1 розділу ІІ 

Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, 

затвердженої наказом Міністерства фінансів України  

від 13.03.1998 № 59 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від   

17.03.2011 № 362) (далі – Інструкція № 59). Відповідно до зазначеного пункту 

направлення працівника підприємства у відрядження здійснюється керівником 

цього підприємства або його заступником і оформляється наказом 

(розпорядженням) із зазначенням: пункту призначення, найменування 

підприємства, куди відряджений працівник, строку й мети відрядження. 

Також відповідно до п.1 розділу І Інструкції № 59 службовим 

відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника 

органу державної влади, підприємства, установи та організації, що повністю 

або частково утримується (фінансується) за рахунок бюджетних коштів (далі - 

підприємство), на певний строк до іншого населеного пункту для виконання 

службового доручення поза місцем його постійної роботи (за наявності 

документів, що підтверджують зв'язок службового відрядження з основною 

діяльністю підприємства). 

Розрахунково недонараховано добових по вищезазначених виїзних 

прийомах у 79-ти випадках на загальну суму 2 700,00 грн (сума добових 30,00 

грн х 90 працівників). 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0410-11
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(Інформація щодо заходів, які проводились працівниками Хустського 

місцевого центру за межами м. Хуст, за період з 01.04.2016 по 27.01.2017 у 

Додатку 10 до звіту). 

З інтерв`ю із головним бухгалтером Моргентал В.Л. з`ясовано, що при 

розрахунку потреби у бюджетних асигнуваннях до кошторису витрати на 

відрядження враховані не в повному обсязі.  

Висновок: перевіркою повноти та правильності оплати добових витрат на 

відрядження встановлено, що у 79-ти випадках накази на відрядження не 

оформлялись і відповідно не оплачувались. Розрахунково недонараховано 

добових по вищезазначених виїзних прийомах на загальну суму                

2 700,00 гривень.  

 

7. Оцінка стану розрахунково-платіжної дисципліни та виконання 

господарських договорів, правильності відображення дебіторської та 

кредиторської заборгованості. 

 

Аудит даного питання проведено вибірково у спосіб та за період, 

зазначений нижче. 

Оцінку форми та змісту укладених договорів проведено суцільним 

способом, зауваження відсутні. 

Всього за період аудиторського дослідження Центром укладено 69 

договорів та 16 додаткових угод на загальну суму 609 512,05 грн, із них: 

- у ІІ півріччі 2015 року: 16 договорів та 3 додаткових угоди на загальну 

суму 103 773,00 грн; 

- у 2016 році: 50 договорів та 13 додаткових угод на загальну суму          

477 846,17 грн; 

- у січні 2017 року: 3 договори на суму 27 892,88 гривень.   

(Реєстр договорів, які укладені Центром у ІІ півріччі 2015 року, 2016 році 

та січні 2017 року у Додатку 11). 

Найбільшу питому вагу у загальній сумі укладених договорів становлять 

витрати на оренду приміщення та оплату комунальних послуг у сумі 255 376,40 

грн (30%) та витрати на проведення поточного ремонту у сумі 202 802,00 грн 

(23,7%). 

Основними постачальниками товарно-матеріальних цінностей, робіт та 

послуг у 2015-2016 роках та січні 2017 року були: 

- КТ «Модулер-плюс» - укладено 7 договорів та 8 додаткових угод, 

предметом яких є надання у 2015-2016 роках в оренду приміщення з метою 

розміщення Центру та відшкодування електроенергії і комунальних послуг, на 

суму 223389,56 грн; 
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- ПП Дан Магдалина Юріївна – укладено 10 договорів, предметом яких є 

придбання паперу та канцелярського приладдя, на загальну суму 9841,80 грн; 

- ПАТ «Укртелеком» - укладено 8 договорів та 7 додаткових угод, 

предметом яких є надання телекомунікаційних послуг, на суму 24877,36 грн;  

- ТОВ «Тюльпан» – укладено 2 договори, предметом яких є проведення 

поточного ремонту приміщення Центру на суму 202 802,00 гривень.  

Станом на 31.01.2017 за даними бухгалтерського обліку та фінансової і 

бюджетної звітності Центру дебіторська та кредиторська заборгованість за 

КПКВ 3603020 не обліковувалась. 

Відповідно до даних бюджетної звітності (Звіт про надходження та 

використання коштів загального фонду (ф. 2-д)) за 2016 рік за КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» затверджено бюджетні асигнування на 

загальну суму 358840,00 грн, касові та фактичні видатки склали 358838,78 грн, 

у тому числі 199902,00 грн – на поточний ремонт приміщень Центру та 2900,00 

грн – на виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту 

«Поточний ремонт приміщень Хустського місцевого центру з надання БВПД у 

м. Хуст». 

У листопаді 2016 року між Центром (Замовник) та Товариством з 

обмеженою відповідальністю «Тюльпан» (Підрядник) укладено договір від 

08.11.2016 № 35 на виготовлення проектно-кошторисної документації по 

вищезазначеному об’єкту на суму 2900,00 грн та договір підряду від 14.11.2016 

№ 36, предметом якого є виконання поточного ремонту приміщень Хустського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги по вул. 

І.Франка, 6 у м. Хуст загальною вартістю 199902,00 грн, у відповідності до 

Зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва. 

Відповідно до умов зазначеного договору, довідок про вартість виконаних 

будівельних робіт та витрат за листопад та грудень 2016 року форми № КБ-3 та 

актів приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року № 1 та 

б/№ за грудень 2016 року форми № КБ-2в проведено поточний ремонт 

приміщень, що знаходяться за адресою:   м. Хуст, вул. І.Франка, 6 за договірною 

ціною 199902,00 гривень. 

Договірна ціна, визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 та є додатком до 

вказаного договору, є динамічною і погоджується сторонами. 

Договором передбачено: предмет та ціна договору, порядок здачі та 

приймання робіт, строки виконання робіт, зобов’язання сторін, гарантійні 

терміни, строк дії договору, відповідальність сторін та інші умови.  

Також до зазначеного договору Центром надано Зведений кошторисний 

розрахунок вартості об’єкта будівництва, дефектний акт, підсумкова відомість 

ресурсів та ліцензійно-дозвільні документи. Перевіркою вказаних вище 
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документів порушень не встановлено. 

Відповідно до платіжних доручень (дані меморіального ордера № 2) у 

листопаді 2016 року проведено оплату видатків за виготовлення проектно-

кошторисної документації на суму 2 900,00 грн (платіжне доручення від 

09.11.2016 № 209) та у грудні 2016 року проведено оплату видатків по 

поточному ремонту приміщень під розміщення Центру у повному обсязі на 

суму 199 902,00 грн (платіжні доручення від 02.12.2016 № 261 на суму              

92 921,00 грн та від 26.12.2016 № 320 на суму 106 981,00 грн).  

Згідно з даними бухгалтерського обліку та фінансової і бюджетної 

звітності станом на 01.01.2017 дебіторська та кредиторська заборгованість по 

зазначеному договору відсутня. 

Для з’ясування фактичного проведення поточного ремонту приміщень за 

адресою: м. Хуст, вул. І.Франка,6 проведено візуальний огляд вказаних 

приміщень та встановлено, що роботи виконано у повному обсязі відповідно до 

умов договору. 

Дослідження 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 проведено за листопад-грудень 2016 року, 

зауваження відсутні. 

Висновок: недоліків у функціонуванні процесу дотримання 

розрахункової дисципліни та виконанні господарських угод при проведенні 

аудиту не виявлено. 

 

8. Оцінка стану дотримання законодавства про державні (публічні) 

закупівлі. 

 

При аудиті даного питання застосувались методи документальної 

перевірки, аналітичний огляд та перевірки документів по суті. 

Аудиту стану дотримання законодавства про державні (публічні) закупівлі 

підлягали наступні документи: кошториси на 2015 – 2017 роки за загальним 

фондом державного бюджету за КПКВ 3602020, річний план закупівель, що 

здійснюються без проведення процедури закупівель на 2016 рік (зі змінами), 

звіт про результати закупівель без проведення процедури закупівлі (далі – 

річний план закупівель), меморіальний ордер № 6 «Накопичувальна відомість                                                                                   

за розрахунками з іншими кредиторами», договори, первинні документи 

(накладні, акти наданих послуг, акти приймання виконаних будівельних робіт 

тощо). 

Оцінку стану дотримання законодавства про державні (публічні) закупівлі 
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проведено за 2016 рік. 

Для організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт та 

послуг за державні кошти у 2016 році відповідно до наказу Місцевого центру 

від 27.05.2016 № 29 створено тендерний комітет у кількості 5 членів комітету та 

затверджено Положення про тендерний комітет Хустського місцевого центру з 

надання БВПД.  

З метою забезпечення прозорості та відкритості закупівель, формування 

конкурентного середовища та запобігання проявам корупції у сфері державних 

закупівель наказом Координаційного центру від 26.02.2016 № 11  затверджено 

Порядок застосування системи електронних закупівель (у редакції наказу 

Координаційного центру від 07.10.2016 № 188) (далі – Порядок № 11). 

Відповідно до пункту 3 Порядку № 11 визначено, що починаючи з 1 березня 

2016 року закупівлі товарів, робіт та послуг, вартість яких є меншою за вартість, 

що встановлена у частині першій статті 2 Закону України «Про публічні 

закупівлі», повинні здійснюватися відповідно до затвердженого цим наказом 

Порядку № 11. 

Слід зазначити, що відповідно до пп.9 п.17 Положення про 

Координаційний центр з надання правової допомоги, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 № 504, директор 

Координаційного центру видає накази і доручення, які є обов’язковими до 

виконання працівниками КЦ та його територіальних відділень. 

Аналізом річного плану закупівель, що здійснюються без проведення 

процедури закупівель на 2016 рік, та інформації, зазначеної у звіті про 

результати закупівель без проведення процедури закупівлі, а також перевіркою 

умов господарських договорів та первинних документів, що підтверджують 

закупівлю, встановлено наступне: 

- за кодом Державного класифікатора продукції та послуг 016:2010 (далі – 

код ДК 016:2010) «17.12.7 Папір і картон оброблений» Місцевим центром 

укладено 3 договори з ФОП Дан М.Ю. на загальну суму 5 525,00 грн (від 

17.06.2016 № 8 на суму 1 700,00 грн, від 25.07.2016 № 10 на суму 1 700,00 грн 

та від 18.11.2016 № 39 на суму 2125,00 грн) на придбання паперу. На 

порушення вимог пункту 2.1 Порядку № 11 при здійсненні закупівлі 

зазначеного товару не застосовано процедуру допорогових закупівель, яка 

застосовується до відносин, що виникають при проведенні  закупівель товарів, 

робіт та послуг, якщо очікувана вартість закупівлі дорівнює або перевищує        

3 000,00 грн (з ПДВ); 

- за кодом ДК 016:2010 «17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (офісне 

приладдя)» укладено 6 договорів на загальну суму 6 050,80 грн з 3-ма 

постачальниками. Відповідно до даних бухгалтерського обліку фактично було 
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придбано канцелярське приладдя на суму 3 550,80 грн у ФОП Дан  М.Ю. 

(договори від 01.03.2016 № 4, від 25.07.2016 № 9, від 27.10.2016 № 34 та від 

21.12.2016 № 47), поштові марки на суму 500,00 грн у УДППЗ «Укрпошта» 

(договір від 21.11.2016 № 1442-16/40) та печатки на суму 2 000,00 грн у ФОП 

Бабич М.В. (договір від 21.12.2016 № 46). 

Слід зазначити, що на суму 3 550,80 грн не застосовано процедуру 

допорогових закупівель, чим порушено пункт 2.1 Порядку № 11. А по 2-х 

договорах невірно визначено код ДК 016:2010 предмета закупівлі у річному 

плані закупівель на 2016 рік на загальну суму 2 500,00 гривень. Предмет 

закупівлі товарів і послуг визначався замовником на основі ДК 016:2010 за 

показником п'ятого знака. Замовник може визначити окремі частини предмета 

закупівлі (лоти) за показниками шостого – десятого знаків.  

Тобто здійснення закупівлі поштових марок потрібно було визначати за 

кодом ДК 016:2010 «58.19.14 Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий 

папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, 

друковані», закупівля печаток за кодом ДК 016:2010 «22.29.2 Вироби 

пластмасові інші, н.в.і.у.», чим не дотримано вимоги п.1 Порядку визначення 

предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України від 17.03.2016 № 454; 

- за кодом ДК 016:2010 «62.01.1 Послуга щодо проектування та 

розроблення у сфері інформаційних технологій» укладено договір з ФОП 

Штефуца Я.Й. від 27.12.2016 № 50 на суму 5 820,00 гривень. Закупівлю 

зазначених послуг також проведено без застосування процедури допорогових 

закупівель, чим порушено пункт 2.1 Порядку № 11; 

- за кодом ДК 016:2010 «43.21.1 Роботи електромонтажні» укладено  4 

договори на загальну суму 11063,30 грн з 3-ма постачальниками, а саме: від 

21.11.2016 № 41 із Хустським РЕМ на суму 245,30 грн, від 09.12.2016 № 41 із 

ПП «Зодіак і К» на суму 3920,00 грн, від 15.12.2016 № 44 та від 20.12.2016 № 45 

із ФОП Енеді С.С. на суму 1 030,00 грн та на суму 5 868,00 грн відповідно. Звіт 

про укладений договір на суму 5 868,00 грн оприлюднено у Системі 

електронних закупівель 20.12.2016. Закупівлю зазначених послуг проведено без 

застосування процедури допорогових закупівель, чим порушено пункт 2.1 

Порядку № 11; 

- за кодом ДК 016:2010 «41.00.4 Будування нежитлових будівель (нове 

будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт)» укладено 

договір від 14.11.2016 № 36 з ТОВ «Тюльпан» на проведення поточного 

ремонту приміщень на суму 199 902,00 грн без застосування процедури 

допорогових закупівель, чим порушено пункт 2.1 Порядку № 11. Звіт про 

укладений договір оприлюднено у Системі електронних закупівель 14.11.2016, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v457a609-10/paran133#n133
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як того вимагає абз. 5 ч.1 ст.2 Закону «Про публічні закупівлі». 

Висновок: перевіркою стану дотримання законодавства про публічні 

закупівлі встановлено недотримання п. 2.1 Порядку № 11, а саме без 

застосування процедури допорогових закупівель проведено закупівлю товарів, 

робіт та послуг у 9-ти постачальників на загальну суму 214 797,80 гривень.  

Крім того, по 2-х договорах невірно визначено код ДК 016:2010 предмета 

закупівлі у річному плані закупівель на загальну суму 2 500,00 гривень. 

 

9. Оцінка стану збереження майна та використання придбаних 

нематеріальних активів, основних засобів, інших необоротних 

матеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей та стану витрат на 

ремонти. 

 

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

бухгалтерського обліку станом на 01.01.2017 первісна вартість необоротних 

активів становила 431124,00 гривень. Із них вартість основних засобів склала 

347002,00 грн, вартість інших необоротних матеріальних активів –          

84122,00 гривень. При цьому залишкова вартість основних засобів складала 

257005,91 грн, інших необоротних матеріальних активів – 42061,00 гривень. 

Нематеріальні активи згідно з даними бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності Центру станом на 01.01.2017 на балансі не обліковуються. 

Також на балансі установи обліковуються оборотні активи, а саме 

малоцінні та швидкозношувані предмети на суму 5660,00 гривень.  

На позабалансових рахунках Центру станом на 01.01.2017 будь-які активи 

та зобов’язання не обліковуються. 

 З метою розміщення Центру, який створено з 01.07.2015, останнім у 2015 

році укладались договори оренди нежитлового приміщення від 22.06.2015 № 4 

та від 14.12.2015 № 13 із Командитним товариством «Модулер-плюс» (далі – КТ 

«Модулер-плюс»), предметом якого є передача частини нежитлового 

приміщення загальною площею 136,05 м
2 

за адресою: Закарпатська область, м. 

Хуст, вул. Карпатської Січі, 53 А, на суму 29100,00 грн та 21903,00 грн 

відповідно. 

Впродовж ІІ півріччя 2015 року до зазначених договорів додатковими 

угодами вносились зміни і загальна сума договору оренди у 2015 році 

становила 60703,00 грн, яка оплачена повністю.    

Також з орендодавцем Центром укладались договори про відшкодування 

витрат по оплаті комунальних послуг ( від 04.09.2015 № 7, від 04.09.2015 № 8 та 

додаткова угода № 1 до договору № 7), розрахунки за які здійснювались на 

підставі виставлених орендодавцем рахунків. 
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Витрати проводились лише за електроенергію, які за ІІ півріччя 2015 року 

фактично становили 13112,33 гривень. 

У 2016 році Центром укладено новий договір оренди нежитлового 

приміщення з КТ «Модулер-плюс» від 20.01.2016 № 2 із щомісячною орендною 

платою 9700,00 грн на загальну суму 29100,00 грн із терміном дії до 31.03.2016. 

Додатковими угодами від 22.03.2016 № 1, від 22.08.2016 № 2 та від 17.10.2016 

№ 2/3 термін дії зазначеного договору подовжено до 31.12.2016 і загальна сума 

договору становила 116400,00 грн, яку оплачено повністю.   

На відшкодування вартості енергоносіїв та комунальних послуг 

(водопостачання та водовідведення) з КТ «Модулер-плюс» у 2016 році 

укладались договори від 20.01.2016 № 3 та від 13.09.2016 № 26, сума яких 

становила 17100,00 грн та 600,00 гривень. З урахуванням додаткових угод від 

22.03.2016 № 1, від 23.12.2016 № 2 та від 22.12.2016 № 1, якими вносились 

зміни до зазначених вище договорів у частині уточнення їх суми залежно від 

бюджетних асигнувань, які становили за 2016 рік 32458,85 грн та 715,38 грн 

відповідно. Оплату проведено у повному обсязі. 

При можливості використання нерухомого майна для розміщення 

Місцевого центру, що належить до державної власності, Центром (орендар) 

укладено договір оренди індивідуально визначеного нерухомого майна від 

21.06.2016 № 71-16/05-08 з Регіональним відділенням Фонду державного майна 

України по Закарпатській області (орендодавець), відповідно до якого 

орендодавець передає у строкове платне користування окреме індивідуально 

визначене майно загальною площею 230,0 м
2

 та частину гаража площею 17,8 м
2
, 

що перебуває на балансі Головного управління статистики у Закарпатській 

області, з орендною платою 1,00 гривня на рік. Це дозволяє зекономити значну 

частину бюджетних коштів, виділених на оплату оренди приміщення. У 2016 

році орендна плата на рік становила 116 400,00 грн, на 2017 рік вона становить 

1,00 грн на рік. 

Відповідно до акта приймання-передачі майна орендарем зазначене 

приміщення, розташоване за адресою: м. Хуст, вул. І.Франка,6, потребує 

поточного ремонту, який проведено у грудні 2016 року (більш детально у п. 7 

Звіту). 

Витрати на комунальні послуги та енергоносії по утриманню вказаного 

приміщення на 2017 рік проводяться відповідно до умов договорів, укладених 

Центром з постачальниками послуг. 

Крім того, у 2016 році Центром укладено 6 договорів оренди нерухомого 

майна з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади для 

розміщення бюро правової допомоги, з них 5 договорів з орендною платою  

1,00 грн на рік та 1 договір з орендною платою 46,20 грн на місяць, та договори 



   36 

 

про відшкодування витрат на утримання орендованого нерухомого майна 

балансоутримувачами.    

Загальна сума проведених за період з 01.07.2015 по 31.01.2017 видатків по 

орендній платі та відшкодуванню витрат за комунальні послуги і 

електроенергію становить 255 376,40 грн, або 12,0 % від загальної суми 

видатків, проведених за КПКВ 3603020 за охоплений аудитом період. 

(Дані про відшкодування Центром вартості орендної плати та 

спожитих комунальних послуг за ІІ півріччя 2015 року, 2016 рік та січень 2017 

року у Додатку 12 до Звіту). 

Станом на 31.01.2017 по даних фінансової та бюджетної звітності, а також 

по даних бухгалтерського обліку кредиторська заборгованість за оренду 

приміщення та відшкодування комунальних послуг і електроенергію відсутня.  

Для підтвердження достовірності відображення в обліку основних засобів 

та інших необоротних активів на підставі наказу від 06.02.2017 № 8 

інвентаризаційною комісією проведено вибіркову інвентаризацію основних 

засобів та інших необоротних активів станом на 06 лютого 2017 року, за 

результатами якої лишків та недостач не виявлено.  

(Копія наказу та матеріали інвентаризації в Додатках 13,14 до Звіту). 

Матеріальні цінності Центру знаходяться на відповідальному зберіганні 

та закріплені за однією матеріально-відповідальною особою – заступником 

начальника відділу організації надання БВПД та роботи з адвокатами, з якою 

укладено договір про повну матеріальну відповідальність. 

Але слід зазначити, що у ході інвентаризації встановлено наявність інших 

необоротних активів, які на балансі установи не обліковуються. Головним 

бухгалтером Центру пред’явлено 3 договори відповідального зберігання майна, 

відповідно до яких працівники Центру (позичкодавці) передають, а Місцевий 

центр у особі директора (користувач) приймає на відповідальне зберігання 

майно, визначене у актах приймання-передачі. 

Слід зазначити, що відповідно до акта приймання-передачі майна від 

03.01.2017 № 03 до договору від 03.01.2017 № 3 позичкодавець (Попович Т.М. – 

заступник начальника відділу організації надання БВПД та роботи з 

адвокатами) передає майно, у тому числі лінолеум у кількості 23 м вартістю       

3 500,00 грн, який було укладено на підлогу приміщення Центру (візуальний 

огляд). Згідно із п. 3.2 зазначеного договору позичкодавець має право у будь-

який час вимагати у користувача повернення майна, яке знаходиться на 

зберіганні. 

(Копії договорів відповідального зберігання у Додатках 15-17 до звіту). 

При наявності можливості придбання та укладання лінолеуму під час 

проведення поточного ремонту приміщень Центру у грудні 2016 року було 
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отримано позичку у січні 2017 року у натуральному вигляді, а саме лінолеум, 

який у будь-який момент може бути повернуто на вимогу позичкодавця. 

Висновок: вищезазначене може свідчити про те, що при визначенні 

потреби витрат та складанні дефектного акта на поточний ремонт приміщень 

Центру (кошторисна вартість становила 199 902,00 грн) до об’ємів робіт не 

включено улаштування покриття з лінолеуму з метою уникнення процедури 

закупівлі згідно із Законом України «Про публічні закупівлі».  

Інших недоліків у функціонуванні процесу збереження майна, 

використання оборотних та необоротних активів при проведенні аудиту не 

виявлено. 

 

10. Оцінка правильності ведення бухгалтерського обліку, законності 

та достовірності фінансової та бюджетної звітності. 

 

При аудиті даного питання застосовувались методи документальної 

перевірки. Оцінці підлягали: меморіальні ордери, облікові регістри, книга 

«Журнал-головна», бухгалтерська та фінансова звітність. 

Ведення бухгалтерського обліку в Центрі покладено на головного 

бухгалтера Моргентал В.Л. 

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. 

 

 

11. Оцінка рівня внутрішнього контролю. 

 

За результатами проведеного позапланового внутрішнього аудиту 

діяльності Хустського місцевого центру з надання БВПД за період з 01.07.2015 

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

фінансово-господарської діяльності Центру. 

Одним із механізмів контролю за доступністю БВПД є процес розподілу 

доручень між адвокатами, при розподілі яких враховується навантаження 

адвокатів, бажання адвокатів виїжджати в інші населені пункти.  
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Ще однією складовою системи внутрішнього контролю є процедура 

перевірки звітів адвокатів про надання безоплатної вторинної правової 

допомоги в цивільних та адміністративних справах. 

Для встановлення механізму прийняття і перевірки актів надання БВПД 

Місцевим центром наказом Регіонального центру від 05.10.2015 № 32 

затверджено відповідні Методичні рекомендації. 

Надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, яка бажає 

отримати правову допомогу, організовано у Центрі відповідно до Методичних 

рекомендацій, затверджених наказом № 160.  

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

необхідність посилення рівня внутрішнього контролю та удосконалення 

системи внутрішнього контролю в цілому.  

 

 

Аудиторський висновок 

 

За результатами проведеного планового внутрішнього аудиту діяльності 

Хустського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги за період з 01.07.2015 по 31.01.2017 виявлені значні порушення та 

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

Центру, що стало підставою для надання негативного висновку. 

Так, оцінкою стану виконання Центром функцій та покладених завдань 

встановлено здебільшого належне забезпечення профільними відділами 

організації надання правової допомоги. Але поряд з цим, відсутність 

спеціаліста з інфраструктури призводить до додаткового навантаження на 

окремих працівників та ставить під загрозу якісне і своєчасне виконання 

завдань Центру. 

Оцінкою правильності нарахування та виплати премії працівникам 

Центру за перевірений період встановлено, що без погодження з директором 

Координаційного центру преміювання за результатами роботи у січні 2017 року 

директору Центру Дубчак Н.В. виплачено премію у розмірі 100% фактично 

нарахованої місячної заробітної плати, тоді як відповідне погодження з 

Координаційного центру надійшло пізніше і лише у розмірі, що не перевищує 

10% фактично нарахованої місячної заробітної плати. 

У результаті зайво нараховано та виплачено премії директору Центру у 

сумі 5253,30 гривень. Як наслідок, зайво нараховано та перераховано ЄСВ на 

суму 1155,73 гривень. 

 Також при нарахуванні та виплаті матеріальної допомоги на вирішення 

соціально-побутових питань працівнику Центру при обчисленні середньої  
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заробітної плати за останні два місяці враховувались виплати за час, протягом 

якого зберігався середній заробіток (щорічної відпустки), що призвело до зайво 

нарахованої та виплаченої матеріальної допомоги у сумі 3438,39 грн та зайво 

перераховано ЄСВ на суму 756,45 гривень. 

У результаті арифметичної помилки у 2015 році недоплачено надбавки за 

виконання особливо важливої роботи та щомісячної премії 1 працівнику на 

загальну суму 1013,97 грн та виплачено надбавки за виконання особливо 

важливої роботи та премії у завищеному розмірі 1 працівнику на загальну суму 

893,20 грн, зайво перераховано ЄСВ на суму 324,23 гривень. 

Крім того, при звільненні головного бухгалтера Барзул Н.В. не виплачено 

компенсацію за невикористану відпустку за 4 календарних дні у сумі 522,36 

гривень.  

Всього зайво нараховано та виплачено заробітної плати з нарахуваннями 

на загальну суму 12835,27 грн, або 2,5 % від загальної суми перевірених 

видатків за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» та КЕКВ 2120 «Нарахування на 

заробітну плату», що свідчить про недосконалість системи внутрішнього 

контролю Центру.       

Також аналізом наказів про прийняття та звільнення працівників 

впродовж охопленого аудитом періоду встановлено підвищений рівень 

плинності кадрів у 2016 році, який може свідчити про серйозні недоліки в 

управлінні персоналом й управлінні установою взагалі. 

При визначенні потреби витрат та складанні дефектного акта на поточний 

ремонт приміщень Центру до об’ємів робіт, які проводились у грудні 2017 року, 

не включено улаштування покриття з лінолеуму, тоді як у січні 2017 року 

працівником Центру передано на відповідальне зберігання лінолеум у кількості 

23 м вартістю 3500,00 грн, який було укладено на підлогу приміщення Центру. 

 Зазначене може свідчити про можливе уникнення процедури закупівлі, 

проведення якої передбачено Законом України «Про публічні закупівлі».  

Оцінкою стану дотримання законодавства про публічні закупівлі 

встановлено недотримання п. 2.1 Порядку № 11, а саме без застосування 

процедури допорогових закупівель проведено закупівлю товарів, робіт та 

послуг у 9-ти постачальників на загальну суму 214 797,80 грн та по 2-х 

договорах невірно визначено код ДК 016:2010 предмета закупівлі у річному 

плані закупівель на 2016 рік на загальну суму 2 500,00 гривень. Загальна сума 

порушень становить 217 297,80 грн, або 35,7 % від загальної суми укладених 

договорів. 

Оцінкою повноти та правильності нарахування і оплати добових витрат на 

відрядження встановлено, що у 79-ти випадках накази на відрядження не 

оформлялись і відповідно не оплачувались. Розрахунково недонараховано 
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добових по вищезазначених виїзних прийомах на загальну суму                

2 700,00 гривень.  

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 40 аркушах. 

 

 

Заступник начальника Управління 

внутрішнього аудиту Координаційного 

центру з надання правової допомоги                              О.І.Полоз 

 

Заступник начальника відділу  

аудиту ефективності, фінансового аудиту 

та аудиту відповідності Управління  

внутрішнього аудиту 

Координаційного центру з надання 

правової допомоги                    О.М.Коросташовець 

 


