АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ
31.03.2017

№ 20-09/3

про проведення планового внутрішнього аудиту діяльності
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у
Івано-Франківській області (фінансовий аудит та аудит відповідності)
за період з 01.01.2013 по 28.02.2017.
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ВСТУПНА ЧАСТИНА

Організація та методологія проведення аудиту.
Напрям внутрішнього аудиту: фінансовий аудит та аудит відповідності.
Цілі внутрішнього аудиту: надати оцінку діяльності установи щодо
законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, управління
бюджетними коштами, правильності ведення бухгалтерського обліку,
дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань
управлінням державним майном, стану збереження активів, документів та
інформації стосовно діяльності установи, визначення рівня внутрішнього
контролю, розробити об’єктивні, незалежні висновки та рекомендації щодо
усунення та недопущення в подальшому порушень та недоліків, виявлених в
діяльності установи.
Підстава для проведення планового внутрішнього аудиту: наказ
Координаційного центру з надання правової допомоги від 22 грудня 2016 року
№ 584-аг «Про затвердження плану проведення внутрішніх аудитів у
територіальних відділеннях Координаційного центру з надання правової
допомоги на І півріччя 2017 року», від 06.03.2017 № 96-аг «Про проведення
планового внутрішнього аудиту діяльності Регіонального центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги у Івано-Франківській області».
Аудиторська група:
- заступник начальника управління внутрішнього аудиту Полоз О.І.
(керівник групи);
- заступник начальника відділу аудиту ефективності, фінансового аудиту
та аудиту відповідності управління внутрішнього аудиту Коросташовець О.М.
Дати початку і закінчення проведення внутрішнього аудиту: з 13.03.2017
по 24.03.2017.
Період, за який проводиться внутрішній аудит: з 01.01.2013 по 28.02.2017.
Опис об’єкта внутрішнього аудиту.
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у
Івано-Франківській області (далі – Регіональний центр, Центр) є
територіальним відділенням Координаційного центру з надання правової
допомоги.
Центр є неприбутковою організацією, користується правами юридичної
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особи, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм
найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах Державної
казначейської служби.
У своїй діяльності Центр керується Конституцією та законами України,
актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мін'юсту,
іншими актами законодавства.
Центр здійснював свою діяльність відповідно до Положення про ІваноФранківський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової
допомоги, затвердженого наказом Координаційного центру з надання правової
допомоги від 30.07.2012 № 10.
У зв’язку із змінами в організації праці, перепрофілюванням та
перейменуванням Івано-Франківського обласного центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у Регіональний центр з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у Івано-Франківській області діяльність Центру
проводиться відповідно до Положення про Регіональний центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги в Івано-Франківській області (далі –
Положення), затвердженого наказом Координаційного центру з надання
правової допомоги від 30.03.2015 № 17 у редакції наказу Координаційного
центру від 03.01.2017 № 8).
Основними завданнями Центру є створення рівних можливостей доступу
осіб до правосуддя шляхом організації надання у Івано-Франківській області
безоплатної правової допомоги, а саме надання таких видів правових послуг:
- захист;
- здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на
безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах,
органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
- складання документів процесуального характеру.
Регіональному центру підпорядковуються такі місцеві центри з надання
безоплатної вторинної правової допомоги:
- Івано-Франківський місцевий центр з надання БВПД;
- Коломийський місцевий центр з надання БВПД;
- Калуський місцевий центр з надання БВПД.
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у
Івано-Франківській області:
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Правовий статус суб’єкта

Юридична особа

Код та назва відомчої класифікації
видатків та кредитування державного
бюджету

360 Міністерство юстиції України

Організаційно-правова форма
Код ЄДРПОУ

Державна організація (установа, заклад)
38330765

Основний вид економічної діяльності
Юридична та фактична адреса

69.10 Діяльність у сфері права
Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ,
вулиця Грюнвальдська, будинок 8

Центр являється розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня і
отримує кошти із загального фонду державного бюджету відповідно до
затверджених бюджетних асигнувань за кодами програмної класифікації
видатків 3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи
безоплатної правової допомоги» та 3603030 «Оплата послуг та відшкодування
витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги».
Посадовими особами Центру, яким було надано право розпоряджатися
рахунками та підписувати розрахункові документи у періоді, що підлягав
аудиту, були:
з правом першого підпису:
- директор Центру Євчук Михайло Миколайович – з 01.01.2013 та станом
на момент проведення аудиту;
з правом другого підпису:
- головний бухгалтер Гулінський Анатолій Віталійович – з 13.01.2013 та
станом на момент проведення аудиту.
Скорочення, використані в аудиторському звіті:
1.
Регіональний центр, Центр - Регіональний центр з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у Івано-Франківській області (Івано-Франківський
обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги);
2.
Координаційний центр - Координаційний центр з надання правової
допомоги;
3.
Мін’юст – Міністерство юстиції України;
4.
КМУ – Кабінет Міністрів України;

5

5.
Постанова № 552 - Постанова КМУ від 20.06.2012 № 552 «Про умови
оплати праці працівників Координаційного центру з надання правової допомоги
та його територіальних відділень»;
6. Порядок № 305, Методика № 305 – постанова КМУ від 18.04.2012
№ 305
«Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають
безоплатну вторинну правову допомогу», якою затверджено Порядок оплати
послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну
правову допомогу та Методику обчислення розміру винагороди адвокатів, які
надають безоплатну вторинну правову допомогу;
7. Порядок № 465, Методика № 465 – постанова КМУ від 17.09.2014
№ 465
«Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають
безоплатну вторинну правову допомогу», якою затверджено Порядок оплати
послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну
правову допомогу та Методику обчислення розміру винагороди адвокатів, які
надають безоплатну вторинну правову допомогу;
8. Порядок № 1363 - Порядок інформування центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб, затверджений
постановою КМУ від 28.11.2011 № 1363;
9. Порядок № 8 – Порядок і умови укладення контрактів з адвокатами, які
надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та
договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на
тимчасовій основі, затверджений постановою КМУ від 11.01.2012 № 8;
10. КЗпП – Кодекс законів про працю України;
11. КПКВ 3603020 – код програмної класифікації видатків 3603020
«Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової
допомоги»;
12. КПКВ 3603030 - код програмної класифікації видатків 3603030 «Оплата
послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної
правової допомоги».
13. БВПД – безоплатна вторинна правова допомога;
14. контракт – контракт з адвокатом, який надає безоплатну вторинну правову
допомогу на постійній основі;
15. звітування – подання адвокатами в установленому порядку актів надання
безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками;
16. наказ № 136 - Наказ Координаційного центру з надання правової допомоги
від 06.05.2015 № 136 «Питання організації моніторингу дотримання адвокатами
стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у
кримінальному процесі»;
17. наказ № 5-од – Методичні рекомендації щодо прийняття і перевірки актів
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надання безоплатної вторинної правової допомоги, затверджені наказом
Регіонального центру з надання БВПД у Івано-Франківській області від
29.06.2016 № 5-од;
18. наказ № 18-од – Порядок розподілу справ між адвокатами, які надають
безоплатну вторинну правову допомогу, затверджений наказом Регіонального
центру з надання БВПД у Івано-Франківській області від 26.12.2016 № 18-од.

АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА
Аналіз установчих документів.
У періоді, що підлягав аудиторському дослідженню, Центр здійснював
свою діяльність відповідно до:
1. Положення про Івано-Франківський обласний центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого наказом
Координаційного центру з надання правової допомоги від 30.07.2012 № 10;
2. Положення про Регіональний центр з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у Івано-Франківській області, затвердженого
наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від 30.03.2015
№ 17, зі змінами;
3. Колективний договір між адміністрацією та уповноваженою від
трудового колективу Регіонального центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Івано-Франківській області на 2016-2020 роки, який
зареєстровано виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради за № 19
від 29.02.2016 та схвалено на загальних зборах трудового колективу 04.02.2016.
4. Положення про облікову політику затверджено наказом Регіонального
центру з надання БВПД у Івано-Франківській області від 31.08.2016 № 10-од.
За результатами аналізу документів, на підставі яких здійснюється
діяльність Центру, недоліки та порушення не виявлені.
Для аналізу стану усунення недоліків та порушень, виявлених
контрольними заходами, проведеними у Центрі протягом періоду, який підлягав
аудиторському дослідженню, надано матеріали перевірки державних закупівель,
проведеною Державною фінансовою інспекцією у Івано-Франківській області,
акт від 02.04.2017 № 08-21/9-п, за результатами якої порушень та недоліків не
встановлено. Інших контрольних заходів впродовж охопленого аудитом періоду
у Центрі не проводилось.
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Резюме.
За результатами проведеного планового внутрішнього аудиту діяльності
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у
Івано-Франківській області за період з 01.01.2013 по 28.02.2017 виявлені
незначні недоліки та порушення, які мали несуттєвий вплив на діяльність
Центру.
При проведенні оцінки стану виконання Центром функцій щодо
забезпечення організації надання правової допомоги у кримінальному процесі
встановлено, що Центр забезпечує надання безоплатної вторинної правової
допомоги всім суб'єктам, що встановлені Законом України «Про безоплатну
правову допомогу». Всі повідомлення про призначення захисників, які отримані
Центром, опрацьовані. Випадків ненадання вторинної правової допомоги у
регіоні не встановлено.
Також за період з 01.01.2013 по 28.02.2017 фактів необ’єктивного
розподілу доручень між адвокатами та суттєвих недоліків при оцінці
рівномірності розподілу доручень у Центрі не виявлено.
Проведеним аналізом стану звітування адвокатів за виданими
(нескасованими) дорученнями в 2013-2016 роках та за період з 01.01.2017 по
28.02.2017 встановлено, що всього за вищезазначений період із виданих
3854 доручень не відзвітовано по 832 дорученнях, що становить лише 21,6 %.
Зазначене вказує на позитивну тенденцію звітування адвокатів перед Центром.
Слід зазначити, що 24,4 % із невідзвітованих становлять видані у січнілютому 2017 року доручення (203), термін яких не завершився, та які у роботі.
Станом на 28.02.2017 виявлено факти перебування на виконанні понад
30 невідзвітованих доручень по 19-ти адвокатах, що створює ризик неякісного
забезпечення такими адвокатами надання БВПД.
Причинами незвітування стали як об’єктивні фактори, пов’язані з
тривалістю кримінальної справи, так і інші фактори, пов’язані з порушенням
адвокатами умов контракту в частині недотримання строків звітування, як це
передбачено п.п. 4 п. 5 контрактів, укладених з адвокатами, які надають БВПД
на постійній основі (додаток 1 до Порядку № 8), та недотриманням вимог абз. 2
п. 6 Порядку № 465 у частині звітування перед Центром про виконання
зазначених доручень.
Всього аудитом проведено перевірку розрахунку винагороди та
відшкодування витрат адвокатам, які надавали БВПД, по 46 дорученнях, що
становить 1,3 % до загальної кількості відзвітованих доручень, за результатами
якої лише у 2-х випадках виявлено зайве нарахування та виплату винагороди на
загальну суму 950,86 грн, що становить 0,6 % до загальної суми перевірених
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актів наданих послуг БВПД.
Крім того, у додатку до річного плану закупівель на 2016 рік зі змінами
невірно визначено код ДК 016:2010 предмета закупівлі на загальну суму 1860,00
грн (дрібне канцелярське приладдя).
Такі результати дозволяють стверджувати, що у загальній сукупності
наданих та оплачених актів міститься незначна кількість помилок, які мають
обмежений вплив і не впливають на діяльність установи в цілому.
При проведенні інтерв’ювання та анкетування з 17 адвокатами скарг та
зауважень щодо роботи Регіонального та місцевих центрів не було.
ІІ. Дослідження питань по програмі внутрішнього аудиту.
1. Оцінка роботи Центру у частині організації роботи профільних
відділів Центру, а також координації та контролю діяльності місцевих
центрів.
Згідно з положенням про Центр основними завданнями Центру є
створення рівних можливостей доступу осіб до правосуддя шляхом організації
надання у Івано-Франківській області безоплатної правової допомоги, а саме
надання таких видів правових послуг:
- захист;
- здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на
безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах,
органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
- складання документів процесуального характеру.
Станом на час проведення внутрішнього аудиту згідно з типовою
структурою регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової
допомоги та штатним розписом, який введено в дію з 01.01.2017, створені та
функціонують наступні структурні підрозділи:
- керівництво;
- відділ організації надання безоплатної вторинної правової допомоги;
- відділ забезпечення якості правової допомоги та підвищення
кваліфікації адвокатів;
- відділ фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгалтерського
обліку;
- відділ організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та
персоналу;
- відділ підтримки та розвитку інфраструктури.
Положення про відділи розроблені та затверджені на рівні Регіонального
центру.
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Функції та завдання, які передбачені в положеннях про відділи
виконуються працівниками Центру згідно з їх посадовими інструкціями, які
затверджені наказом Центру.
Станом на час проведення аудиту в Регіональному центрі працює 16 осіб
(разом з керівництвом).
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 Центру,
виконуються у повному обсязі та належним чином.
Відповідно до положення про Регіональний центр діяльність місцевих
центрів спрямовується, координується та контролюється Регіональним центром.
Для проведення оцінки ефективності діяльності Центру у даному напрямку
досліджено його роботу щодо організації належного функціонування
профільних відділів місцевих центрів та спрямування, координації, контролю за
налагодженням і підтримкою ефективної співпраці з місцевими центрами.
У Івано-Франківській області функціонує 3 місцеві центри, які
підпорядковуються Регіональному центру.
Загальна координація та спрямування роботи місцевих центрів зі сторони
Регіонального центру відбувається через директорів місцевих центрів, а також
по окремих напрямках роботи координація відбувається окремими
працівниками профільних відділів Регіонального центру в усному порядку. За
потреби надається консультаційна та методологічна допомога під час особистих
зустрічей, по телефонному зв’язку, в електронному листуванні тощо.
З метою всебічного аналізу взаємодії Регіонального центру з місцевими
центрами з керівництвом Коломийського та Калуського місцевих центрів були
проведені інтерв’ю, а також спостереження за фактичним виконанням
обов’язків працівниками.
Одним із механізмів координації та контролю місцевих центрів є
проведення керівної ради за участю директорів місцевих центрів, на яких
розглядаються та вирішуються нагальні питання фінансово-господарської
діяльності Регіонального та місцевих центрів, а також питання щодо спільної
роботи. Керівні ради проводяться по мірі необхідності. За результатами засідань
керівної ради відповідальним працівником формується, а учасниками засідання
підписуються протоколи, у яких детально описано теми виступу та прийняті
рішення.
Слід зазначити, що на рівні Регіонального центру формуються та
затверджуються плани роботи керівної ради на кожний квартал.
Також місцевими центрами до Регіонального центру надається
щотижнева інформація у розрізі місцевих центрів та бюро правової допомоги
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про проведену роботу (загальна кількість звернень клієнтів, кількість виданих
доручень, кількість правопросвітницьких заходів, кількість звернень з питань
доступу до електронних сервісів та звернень щодо реєстрації громадських
формувань/надано роз’яснень).
З метою формування загальних висновків щодо оцінки та якості
перевірки працівниками місцевих центрів правильності розрахунків, розміру
винагороди та відшкодування витрат адвокатів аудиторською групою було
перевірено 46 актів надання БВПД, з них по 24-х актах правильність розрахунку
винагороди перевіряли місцеві центри. Встановлено порушення лише у 2-х
випадках, або у 0,6 % від загальної суми перевірених актів. Зазначене дає
можливість стверджувати про якісне проведення навчання працівниками
Регіонального центру та координацію працівників місцевих центрів при роботі
зі звітами адвокатів.
Висновок: виходячи з вище викладеного, можемо зробити висновок про
належний рівень координації (взаємодії) Регіонального центру з місцевими
центрами, що позитивно впливає на роботу місцевих центрів по всіх напрямках
діяльності та забезпечує на території Івано-Франківськіої області належний
рівень функціонування системи безоплатної правової допомоги.
2. Оцінка стану виконання центром функцій щодо забезпечення
доступу до безоплатної вторинної правової допомоги.
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у
Івано-Франківській області надає правові послуги відповідно до Закону України
«Про безоплатну правову допомогу», Кримінального процесуального кодексу
України, Кримінального кодексу України, Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» та інших нормативно-правових актів.
Регіональним центром у 2013 році було укладено 43 контракти з
адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній
основі, у 2014 році – 64 контракти, у 2015 році – 71 контракт, у 2016 році – 67
контрактів, на 2017 рік (січень-лютий) – 57 контрактів. Договори з адвокатами,
які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, в
охопленому аудитом періоді не укладались.
У 2013 році Центром було видано 812 доручень, з них: 418 доручень щодо
здійснення захисту за призначенням, 18 доручень щодо проведення окремої
процесуальної дії, 343 доручення щодо надання БВПД особам, затриманим за
підозрою у вчиненні злочину та/або стосовно яких обрано запобіжний захід у
вигляді тримання під вартою, 33 доручення щодо надання БВПД особам, до
яких застосовано адміністративне затримання (арешт).
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У 2014 році Центром було видано 893 доручення, з них: 550 доручень щодо
здійснення захисту за призначенням, 10 доручень щодо проведення окремої
процесуальної дії, 278 доручень щодо надання БВПД особам, затриманим за
підозрою у вчиненні злочину та/або стосовно яких обрано запобіжний захід у
вигляді тримання під вартою, 10 доручень щодо надання БВПД особам, до яких
застосовано адміністративне затримання (арешт), 45 доручень по процедурах з
продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів
медичного характеру.
У 2015 році Центром видано 901 доручення, з них: 276 доручень для
надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, яка відповідно до
положень кримінального процесуального законодавства вважається затриманою
та/або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
(КЗ), 494 доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги
особі, у кримінальному провадженні стосовно якої відповідно до положень
Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим,
прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням
(ЗЗП), 21 доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги
особі, у кримінальному провадженні стосовно якої відповідно до положень
Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим,
прокурором, слідчим суддею чи судом для проведення окремої процесуальної
дії (ОПД), 14 доручень для надання безоплатної вторинної правової допомоги
особі, засудженій до покарання у вигляді позбавлення волі, 16 доручень щодо
надання БВПД особам, до яких застосовано адміністративне затримання
(арешт), 80 доручень по процедурах з продовження, зміни або припинення
застосування примусових заходів медичного характеру.
За 2016 рік видано 1 045 доручень, з них: 270 доручень для надання
безоплатної вторинної правової допомоги особі, яка відповідно до положень
кримінального процесуального законодавства вважається затриманою та/або
стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (КЗ),
584 доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, у
кримінальному провадженні стосовно якої відповідно до положень
Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим,
прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням
(ЗЗП), 18 доручень для надання безоплатної вторинної правової допомоги особі,
у кримінальному провадженні стосовно якої відповідно до положень
Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим,
прокурором, слідчим суддею чи судом для проведення окремої процесуальної
дії (ОПД), 38 доручень для надання безоплатної вторинної правової допомоги
особі, засудженій до покарання у вигляді позбавлення волі, 44 доручення щодо
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надання БВПД особам, до яких застосовано адміністративне затримання
(арешт), 84 доручення по процедурах з продовження, зміни або припинення
застосування примусових заходів медичного характеру, 7 доручень щодо
надання БВПД засудженим особам у порядку ст. 537 КПК України.
(Зведена інформаційна довідка щодо виданих доручень за 2013-2016 роки у
Додатку 1 до звіту).
Для виявлення типових тенденцій у Івано-Франківській області щодо змін
у структурі виданих доручень було проведено групування доручень за їх видами
з метою приведення до єдиного формату, який дає можливість порівняти зміни
у структурі за вибраний інтервал часу.
При формуванні даних для порівняння не враховувалися скасовані
доручення.
Всього в охопленому аудитом періоді скасовано 13 доручень.
Основними причинами скасувань виданих доручень було: втрата правового
статусу до моменту надання правової допомоги, наявність конфлікту інтересів
між клієнтом та адвокатом, призначення іншого адвоката тощо.
Структура виданих доручень за їх видами та за певний період у
кримінальному процесі у кількісному виразі.

Структура виданих доручень за їх видами та за певний період у
кримінальному процесі у процентному виразі.

13

Структура виданих доручень за основними
видами
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Виходячи з вище наведених даних, у 2016 році у порівнянні з минулими
роками прослідковується тенденція до зменшення кількості виданих доручень
для надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, яка відповідно до
положень кримінального процесуального законодавства вважається затриманою
та/або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як повідомила начальник відділу організації правової допомоги
Регіонального центру Міськів О.Т., причиною такої ситуації може бути свідчить
про більш виважений підхід органів дізнання, досудового слідства та судів до
обмеження прав осіб, які вчинили злочини, що зумовлено змінами, внесеними
до кримінально-процесуального законодавства.
Крім вищезазначених доручень, виданих Регіональним центром, з моменту
створення (з 01.07.2015) місцевих центрів останніми видаються доручення за
цивільними та адміністративними справами. Так, у 2015 році видано 237 таких
доручень, питома вага яких становить 35,4 % у загальній кількості виданих
Регіональним та місцевими центрами у ІІ півріччі 2015 року доручень; у 2016
році – 870 доручень, або 45,4 %, у січні-лютому 2017 року – 185 доручень, або
47,7%.
Всі видані доручення прийняті адвокатами, випадків ненадання вторинної
правової допомоги у регіоні за перевірений період не встановлено.
Із 14 районів Івано-Франківської області три (Галицький, Городенківський
та Косівський райони) не забезпечені «місцевими» адвокатами. Надання
безоплатної вторинної правової допомоги на території зазначених районів
забезпечують адвокати з міста Івано-Франківська, Тлумацького та Снятівського
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районів.
З метою досягнення прозорого та справедливого розподілу доручень у
кримінальному процесі наказом від 26.12.2016 № 18-од затверджено Порядок
розподілу справ між адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову
допомогу.
Процес розподілу доручень між адвокатами у Центрі відбувається
відповідно до графіків чергування адвокатів на кожен місяць, затверджених
директором Центру, та рейтингу навантаженості адвокатів за кожний місяць,
який складається із щоденної інформації щодо виданих доручень у розрізі
адвокатів та видів доручень.
При формуванні графіку чергувань адвокатів враховується інформація
відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку
Центру про доручення, що знаходяться у роботі адвоката, та побажання
адвокатів щодо певних днів чергування з урахуванням зайнятості, відпусток
тощо.
Щомісячно Центром на електронні адреси адвокатів надсилається графік
чергування щодо надання пропозицій та здійснення можливих уточнень у
ньому.
Графік чергувань адвокатів по районах області формується по принципу
закріпленості за тим чи іншим районом, у якому він надає БВПД. Адвокати по
місту Івано-Франківськ чергують групами по 5 осіб щодобово. Чергування по
інших містах та районах області здійснюється відповідно до кількості адвокатів,
що проживають у певному районі та з урахуванням побажань адвокатів
обслуговувати той чи інший район (у разі відсутності адвоката у такому районі).
Слід зазначити, що відповідно до графіку черговим адвокатам видаються
лише доручення для надання БВПД особам, до яких застосовано
адміністративне затримання або адміністративний арешт, та особам, які
відповідно до положень кримінального процесуального законодавства
вважаються затриманими, та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання
під вартою.
При надходженні постанов та ухвал від суб’єктів надання інформації щодо
залучення адвоката до захисту за призначенням, до окремої процесуальної дії,
до кримінальних проваджень щодо продовження, зміни або припинення
застосування примусових заходів медичного характеру, надання допомоги
засудженим особам доручення видаються адвокатам з урахуванням їх
навантаженості та територіального розподілу. Тобто адвокатам, які станом на
відповідну дату отримали найменшу кількість таких доручень. Список
адвокатів у рейтингу навантаженості адвокатів формується у алфавітному
порядку від найменшої до найбільшої кількості виданих доручень по ЗЗП.
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Також при видачі доручень для надання БВПД по захисту за призначенням
Центром враховується, чи працював адвокат системи з тим чи іншим клієнтом
на попередніх стадіях кримінального провадження. Перевага надається тим
адвокатам, які здійснювали захист клієнта на попередніх стадіях кримінального
провадження, та не було відмов від них.
Відділом організації надання БВПД у електронному вигляді ведеться
рейтинг навантаженості у розрізі адвокатів, видів виданих доручень та щоденна
інформація у розрізі адвокатів, у якій фіксується номер, дата та вид виданого
доручення, статті ККУ, а також назва суб’єкта подання інформації, від якого
надійшло повідомлення тощо. Дана інформація щопонеділка узагальнюється і
викладається на сайт Центру.
Надходження повідомлень, видача доручень по видах фіксується у
відповідних журналах.
Факт відмови чергового адвоката від отримання доручення без поважних
причин або невихід на зв'язок із черговим фіксується у Журналі обліку
розподілу доручень та відмови від прийняття доручень адвокатами.
Проведеним аналізом стану звітування адвокатів за виданими
(нескасованими) дорученнями в 2013-2016 роках та за період з 01.01.2017 по
28.02.2017 встановлено наступне:
- у 2013 році видано 812 доручень, відзвітовано по 740 дорученню, що
становить 91,1%;
- у 2014 році видано 893 доручення, відзвітовано по 779 дорученнях, що
становить 87,2%;
- у 2015 році видано 901 доручення, відзвітовано по 747 дорученнях, що
становить 82,9%;
- у 2016 році видано 1 045 доручень, відзвітовано по 762 дорученнях, що
становить 72,9%;
- у січні-лютому 2017 року видано 203 доручення, по яких звітування не
було.
Всього за вищезазначений період із 3854 виданих доручень не відзвітовано
по 832 дорученнях, що в середньому становить 21,6 %, що вказує на позитивну
тенденцію звітування адвокатів перед Центром.
Слід зазначити, що 24,4 % із невідзвітованих становлять видані у січнілютому 2017 року доручення (203), термін яких не завершився, та які у роботі.
(Інформація по залишках невідзвітованих доручень по Регіональному центру з
надання БВПД у Івано-Франківській області станом на 28.02.2017 у Додатку 2
до звіту).
При аналізі кількості невідзвітованих доручень адвокатами перед Центром,
виданих у 2013-2016 роках та за період з 01.01.2017 по 28.02.2017, встановлено,
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що мають місце випадки незвітування адвокатів взагалі жодного разу. Зазначені
дані наведено у таблиці.
ПІБ

Кількість невідзвітованих доручень

2013
рік

Кириляк В.Ю.
Біліщак Л.З.
Боднарук В.В.
Зварищук М.В.
Луговий Р.Ю.
Михайлишин Я.М.
Ославський В.М.
Повх І.Д.
Халус М.М.
Чежегов Є.М.
Шпак Н.О.

0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
17

2014
рік

2015
рік

0
0
2
2
0
0
8
1
0
0
0

2016
рік

2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Січеньлютий
2017
року
0
0
0
0
3
0
0
0
5
0
0

Кількість
виданих
доручень
період
01.01.2013
28.02.2017
2
2
2
2
3
2
8
1
5
2
17

%
невідзвітова
за них
з доручень
по

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Із інтерв’ювання із начальником відділу фінансів, контрактно-договірної
роботи та бухгалтерського обліку Кириком В.В. з’ясовано, що 9-м адвокатам
(Кириляк В.Ю., Біліщак Л.З., Боднарук В.В., Зварищук М.В.,
Михайлишин Я.М., Ославський В.М., Повх І.Д., Чежегов Є.М., Шпак Н.О.)
припинено видачу доручень та у подальшому не укладено контракти з ними на
наступні роки.
З адвокатами Луговим Р.Ю. та Халусом М.М. контракти укладено лише у
поточному році.
Причинами незвітування адвокатів стали як об’єктивні фактори, пов’язані
із тривалістю судових проваджень, так і інші фактори, пов’язані з порушенням
адвокатами умов контракту у частині недотримання строків звітування, як це
передбачено п.п. 4 п. 5 Контрактів, укладених з адвокатами, які надають БВПД
на постійній основі, та недотриманням вимог абз. 2 п. 6 Порядку № 465 у
частині звітування перед Центром про виконання зазначених доручень.
Також слід зазначити, що відповідно до п. 2 Контрактів на надання БВПД
адвокат за дорученнями Центру не може надавати безоплатну вторинну правову
допомогу більш як у 30 справах одночасно.
Так, станом на 28.02.2017 понад 30 невідзвітованих доручень перебуває у
19 адвокатів, що створює ризик неякісного забезпечення такими адвокатами
надання БВПД.
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№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ПІБ адвоката

Керницький В.М.
Йосифів П.І.
Рашковська Л.О.
Жидецька С.Р.
Ахмадуліна Т.О.
Бортник Л.І.
Коваленко О.В.
Луцак А.О.
Луговий М.Р.
Олейняш М.І.
Крамаренко К.С.
Павлів В.І.
Романишин Д.М.
Романко В.Я.
Дубіцька І.В.
Жичицька С.Р.
Лотоцький М.В.
Семчук М.М.
Попович М.М.

Відзвітовано за
Видано за 2013Залишок
2013-2016 роки
2016 роки та за
невідзвітованих
та за січеньсічень-лютий
доручень станом
лютий
2017
2017 року
на 28.02.2017
року
130
62
68
194
134
60
64
4
60
151
94
57
137
93
44
68
25
43
78
36
42
196
154
42
63
21
42
127
85
42
146
106
40
57
18
39
61
24
37
146
110
36
132
99
33
55
22
33
75
43
32
68
36
32
155
124
31

Для з’ясування причин несвоєчасного звітування проведено інтерв’ювання
із начальником відділу організації БВПД, яка пояснила, що дана ситуація
виникає з тими адвокатами, які надають безоплатну правову допомогу у
віддалених районах області. Вони мають значне навантаження у зв’язку з тим,
що у даних районах працюють на постійній основі за контрактом лише по
одному адвокату. Такі адвокати не мають можливості регулярно звітувати перед
Центром. До таких районів відноситься Долинський та Верховинський райони
області, де працюють лише по одному адвокату — Керницький В.Й. та
Рашковська Л.О. відповідно.
У адвокатів Жидецької С.Р. та Йосифів П.І., які обслуговують м. ІваноФранківськ та Івано-Франківський район, відсутні відмови від будь-яких видів
доручень, виїзжають в інші райони області, та у вечірній і нічний час на
затримання.
Також ряд адвокатів із цієї групи погоджуються надавати правову допомогу
у цивільних та адміністративних справах (далі – ЦАС) у районах, де інші
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адвокати відмовляються надавати такі послуги. Для прикладу, з Коломийським
місцевим центром з надання БВПД співпрацюють лише 2 адвокати
(Ахмадуліна Т.О. та Луцак А.О), у яких тільки по ЦАС у залишку
29 та 30 невідзвітованих доручень відповідно.
У ході інтерв’ю із начальником відділу фінансів, контрактно-договірної
роботи та бухгалтерського обліку з’ясовано, що у ході проведення аудиту до
Центру надійшло 233 акти наданих послуг адвокатами. Зазначені акти
знаходяться на перевірці їх комплектності та правильності розрахунку розміру
винагороди, а також на етапі підготовки до їх оплати (реєстрація фінансових
зобов`язань, підготовка платіжних доручень).
З урахуванням опрацьованих актів станом на момент закінчення аудиту на
виконанні понад 30 доручень перебувало у 13 адвокатів.
Крім того, у 2016 році Центром направлялись листи адвокатам щодо
подання інформації по залишках невідзвітованих доручень, виданих у 20152016 роках, та причинах незвітування.
Працівниками відділу організації надання БВПД у ручному режимі
проводилась звірка наявної у Центрі інформації з наданою адвокатами
інформацією щодо залишків невідзвітованих доручень та причин незвітування.
Враховуючи зазначене, можна зробити висновок про відсутність у Центрі
чітких управлінських механізмів, якими була б запроваджена система
відстеження кількості доручень, що перебувають на виконанні у адвокатів, що
створює ризики неякісного надання ними БВПД.
Додатково було проведено аналіз рівномірності розподілу доручень та
отриманої винагороди між адвокатами за допомогою АВС-аналізу, XYZ-аналізу
та «матриці розподілу».
АВС-аналіз проводився за результатами розподілу між адвокатами
розміру винагороди, яка генерувалася на основі актів, зданих за виданими
дорученнями окремо по роках, а XYZ-аналіз – за результатами розподілу
доручень по відповідних роках. При цьому до розрахунку при проведенні XYZаналізу бралися лише відзвітовані доручення, оскільки саме вони генерують
розмір винагороди конкретного адвоката.
Для розподілу даних по групах вибрані наступні «критичні точки»: 50 %,
30 % та 20 % від загальної сукупності аналізованого показника.
Аналіз проводився окремо за дорученнями, виданими (нескасованими)
у 2013-2016 роках.
Такий підхід вибрано для виявлення типових тенденцій у розподілі
доручень між адвокатами, характерний для кожного року, та зміну таких
тенденцій у динаміці.
Результати АВС-аналізу за 2013 рік:
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Кількість адвокатів
Доля
50% від загальної суми
30% від загальної суми
20% від загальної суми
Всього

всього
A
B
C

7
10
24
41

доля
17%
24%
59%
100%

Результати АВС-аналізу за 2014 рік:

Сума коштів
всього
416 981,34
307 132,88
182 565,78
906 680,00

доля
46%
34%
20%
100%

Середній розмір
винагороди 1-го
адвоката, грн.
59 569
30 713
7 607
22 114
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Кількість адвокатів
Доля
50% від загальної суми
30% від загальної суми
20% від загальної суми
Всього

всього
A
B
C

12
15
26
53

доля
23%
28%
49%
100%

Сума коштів
всього
454 871,15
289 499,35
190 528,58
934 899,08

доля
49%
31%
20%
100%

Середній розмір
винагороди 1-го
адвоката, грн.
37 906
19 300
7 328
17 640

Результати АВС-аналізу за 2015 рік:

Кількість адвокатів
Доля
50% від загальної суми
30% від загальної суми
20% від загальної суми
Всього

всього
A
B
C

12
14
36
62

доля
19%
23%
58%
100%

Результати АВС-аналізу за 2016 рік:

Сума коштів
всього

доля

423 343,09
264 541,68
174 139,41
862 024,18

49%
31%
20%
100%

Середній розмір
винагороди 1-го
адвоката, грн.
35 279
18 896
4 837
13 904
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Кількість адвокатів
Доля
50% від загальної суми
30% від загальної суми
20% від загальної суми
Всього

всього
A
B
C

12
15
27
54

доля
22%
28%
50%
100%

Сума коштів
всього

доля

346 757,49
205 956,51
149 449,67
702 163,67

49%
30%
21%
100%

Середній розмір
винагороди 1-го
адвоката, грн.
28 896
13 730
5 535
13 003

Аналізуючи результати АВС-аналізу у динаміці за період 2013-2016 роки,
прослідковується чітка тенденція у структурі розподілу винагороди між
адвокатами, а саме:
- до 17-23 % адвокатів отримують 50 % винагороди;
- до 23-28 % адвокатів отримують 30 % винагороди;
- до 49-59 % адвокатів отримують 20 % винагороди.
Нормальним розподілом можна вважати наступну схему:
- 20 % адвокатів – 50 % винагороди;
- 30 % адвокатів – 30 % винагороди;
- 50 % адвокатів – 20 % винагороди.
Таким чином, розподіл винагороди за дорученнями за період
2013-2016 роки близький до нормального.
Результати XYZ-аналізу (по відзвітованих дорученнях) за 2013 рік:

Кількість адвокатів

Кількість доручень

Доля суми відшкодування
50% від загальної суми
30% від загальної суми
20% від загальної суми
Всього

X
Y
Z

всього
10
12
19
41

доля
24%
29%
47%
100%

всього
369
239
161
769

доля
48%
31%
21%
100%

Середня кількість
доручень на 1-го
адвоката
37
20
8
19
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Результати XYZ-аналізу за 2014 рік:

Кількість адвокатів

Доля суми
відшкодування
50% від загальної суми
30% від загальної суми
20% від загальної суми
Всього

X
Y
Z

всього
15
16
22
53

доля
28%
30%
42%
100%

Кількість доручень
всього
383
230
155
768

доля
50%
30%
20%
100%

Середня кількість
доручень на 1-го
адвоката
26
14
7
14

Результати XYZ-аналізу за 2015 рік:

Кількість адвокатів

Доля суми
відшкодування
50% від загальної суми
30% від загальної суми
20% від загальної суми
всього

X
Y
Z

всього доля
16
26%
16
26%
30
48%
62
100%

Кількість доручень
всього
368
216
156
740

доля
50%
29%
21%
100%

Середня кількість
доручень на 1-го
адвоката
38538
16215
5360
16538
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Результати XYZ-аналізу за 2016 рік:

Кількість адвокатів

Доля суми
відшкодування
50% від загальної суми
30% від загальної суми
20% від загальної суми
Всього

X
Y
Z

всього
14
16
24
54

доля
26%
30%
44%
100%

Кількість доручень
всього
351 622
190 244
160 298
702 164

доля
50%
27%
23%
100%

Середня кількість
доручень на 1-го
адвоката
25116
11890
6679
13003

При аналізі результатів XYZ-аналізу у динаміці за 2013-2016 роки також
прослідковується чітка тенденція у структурі розподілу кількості доручень між
адвокатами, а саме:
- до 24-28 % адвокатів отримують 50 % доручень;
- до 26-30 % адвокатів отримують 30 % доручень;
- до 42-48 % адвокатів отримують 20 % доручень.
Аналогічно АВС-аналізу в XYZ-аналізі також можна вважати нормальним
розподілом наступну схему:
- 20 % адвокатів – 50 % доручень;
- 30 % адвокатів – 30 % доручень;
- 50 % адвокатів – 20 % доручень.
Таким чином, розподіл кількості доручень у 2013-2016 роках близький до
нормального.
За результатами АВС-аналізу та XYZ-аналізу усіх адвокатів було
розподілено в «матриці розподілу», яка дає можливість порівняти
співвідношення між розподілом виданих доручень та генерованою ними сумою
винагороди.
У «матриці розподілу» виділяється 9 груп розподілу, кожна з яких
узагальнює групу адвокатів зі схожим співвідношенням між кількістю
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відзвітованих доручень та сумою отриманої винагороди по кожному адвокату.
Умовно групи розподілу можна розділити на 3 зони:
- «зелена зона» - групи навантаження «XC», «YC», «XB»;
- «жовта зона» - групи навантаження «ZC», «YB», «XA»;
- «червона зона» - групи навантаження «ZA», «ZB», «YA».
Загальною характеристикою адвокатів, які знаходяться у «зеленій зоні», є
те, що у структурі виданих їм доручень міститься значна частина доручень з
низьким потенціалом щодо можливості генерування високого розміру
винагороди, по таких видах: «Адміністративний арешт», «Адміністративне
затримання», «Затримання за підозрою у вчиненні злочину», «Запобіжний захід
у вигляді тримання під вартою» та «Проведення окремої процесуальної дії».
У «жовтій зоні» знаходяться адвокати, які мають у більшій масі
збалансовану структуру за видами доручень щодо потенціалу в генеруванні
розміру винагороди (далі – «збалансована структура»).
У «червоній зоні» знаходяться адвокати, які в основному отримували
доручення по здійсненню захисту за призначенням.
При цьому кожна з груп розподілу має індивідуальні характеристики, а
саме:
- група «XC»: адвокати з цієї групи відносяться до найактивнішої частини
та отримують найбільше доручень, проте, в структурі виданих їм доручень
переважають доручення з низьким потенціалом щодо можливості генерування
високого розміру винагороди, що призводить до того, що дана група адвокатів
має найнижчий рівень оплати. Даних адвокатів можна вважати
«недооціненими» та доцільно більш активно залучати їх до надання БВПД у
кримінальних провадженнях;
- група «YC»: адвокати з цієї групи отримують достатню кількість
доручень – на рівні середніх показників у цілому по системі, проте, у структурі
виданих їм доручень міститься значна частина доручень з низьким потенціалом
щодо можливості генерування високого розміру винагороди, що призводить до
того, що дана група адвокатів має у цілому нижчий рівень оплати у порівнянні з
середніми показниками. Враховуючи особливості механізму розподілу «матриці
розподілу», у зазначену групу потрапляють як адвокати, які мають середнє
співвідношення між кількістю доручень і розміром винагороди, так і умовно
«недооцінені» адвокати. До кожного з адвокатів цієї групи потрібно
застосовувати індивідуальний підхід, виходячи із середнього розміру
винагороди за одним відзвітованим дорученням. Адвокати з цієї групи є
«продуктивним резервом» для Центру. З ними варто проводити роботу щодо
поглиблення співпраці та залучення їх до більш активної участі у наданні
БВПД. При цьому «недооцінених» адвокатів з даної групи доцільно більш
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активно залучати до надання БВПД у кримінальних провадженнях;
- група «XB»: адвокати з цієї групи відносяться до найактивнішої частини
та отримують найбільше доручень. Проте, у структурі виданих їм доручень
міститься значна частина доручень з низьким потенціалом щодо можливості
генерування високого розміру винагороди, що призводить до того, що дана
група адвокатів має у цілому нижчий середній рівень оплати на одне
відзвітоване доручення у порівнянні із середніми показниками. З врахуванням
великої кількості виданих доручень розмір згенерованої ними винагороди по
даній групі перебуває на середньому рівні. Даних адвокатів можна вважати
«недооціненими» та доцільно більш активно залучати їх до надання БВПД у
кримінальних провадженнях. Найбільший середній розмір винагороди на одне
відзвітоване доручення по адвокатах даної групи можна умовно вважати
нижнім значенням інтервалу «збалансованої структури»;
- група «ZC»: найбільш різнорідна група адвокатів. Спільним для
адвокатів з цієї групи є найменша кількість відзвітованих доручень та
найменший розмір загальної винагороди у порівнянні із середніми
показниками. Зазвичай, у зазначеній групі знаходиться більше половини усіх
адвокатів. Серед них є як «продуктивний резерв», так і «непродуктивний
резерв». До «непродуктивного резерву» можна віднести адвокатів, які не мають
бажання або можливості надавати більш активно БВПД, і Центр ніяк не може
вплинути на таку їх позицію. З іншими адвокатами з цієї групи варто проводити
роботу щодо поглиблення співпраці та залучення їх до більш активної участі у
наданні БВПД, що сприятиме переміщенню адвокатів по діагоналі «матриці
розподілу» у межах «жовтої зони» знизу до верху в групи «YB» та «XA»
відповідно. Ще однією особливістю даної групи є наявність як адвокатів із
«збалансованою структурою», так і «переоцінених» та «недооцінених»
адвокатів. Проте, вплив показників по «переоцінених» та «недооцінених»
адвокатах на формування загального стану «збалансованості структури» є
несуттєвим, оскільки на всіх адвокатів з цієї групи припадає не більше 20% від
загальної кількості відзвітованих доручень та не більше 20% від загального
розміру винагороди;
- група «YB»: це одна з основних і найважливіших груп адвокатів,
наявність якої забезпечує можливість Центру забезпечувати доступ до БВПД у
повному обсязі. Спільним для адвокатів з цієї групи є те, що кількість
відзвітованих доручень та розмір загальної винагороди знаходяться у межах
середніх показників по системі. Співвідношення між кількістю виданих
доручень, їх структурою за видами та розміром згенерованої винагороди по
більшості адвокатів з даної групи знаходиться у межах інтервалу
«збалансованої структури». При взаємодії з даною групою адвокатів Центру
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необхідно направляти максимум зусиль на підтримку та поглиблення співпраці
з ними, більш активно залучати їх до участі у наданні БВПД, регулярно
проводити з ними навчальні заходи, активно проводити моніторинг їх роботи,
тощо;
- група «XA»: це основна і найважливіша група адвокатів, наявність якої
забезпечує можливість Центру забезпечувати доступ до БВПД у повному
обсязі. Адвокати з цієї групи відносяться до найактивнішої частини адвокатів,
отримують найбільше доручень та відповідно дана група адвокатів має
найвищий абсолютний розмір винагороди. Співвідношення між кількістю
виданих доручень, їх структурою за видами та розміром згенерованої
винагороди по більшості адвокатів з даної групи знаходиться у межах інтервалу
«збалансованої структури». Проте, серед даної групи адвокатів трапляються
«недооцінені» та «переоцінені» адвокати з точки зору співвідношення між
дорученнями з низьким та високим потенціалом можливості генерування
розміру винагороди. Також для даної групи характерна перевантаженість
частини адвокатів з точки зору абсолютної кількості виданих їм доручень. При
взаємодії з даною групою адвокатів необхідно направляти максимум зусиль на
підтримку співпраці з ними, регулярне проведення для них навчальних заходів,
активний моніторинг їх роботи, тощо;
- група «ZA»: адвокати з цієї групи отримують найменшу кількість
доручень, проте, у структурі виданих їм доручень переважають доручення з
високим потенціалом щодо можливості генерування високого розміру
винагороди, що призводить до того, що дана група адвокатів має один з
найвищих рівнів оплати у порівнянні із середніми показниками. З врахуванням
дуже високого рівня оплати, незважаючи на малу кількість відзвітованих
доручень, дана група адвокатів має найвищий абсолютний розмір винагороди.
Даних адвокатів можна вважати значно «переоціненими» та доцільно дуже
активно залучати їх до надання БВПД за дорученнями з низьким потенціалом
щодо можливості генерування високого розміру винагороди;
- група «ZB»: адвокати з цієї групи отримують найменшу кількість
доручень, проте, у структурі виданих їм доручень міститься значна частина
доручень з високим потенціалом щодо можливості генерування високого
розміру винагороди, що призводить до того, що дана група адвокатів має у
цілому вищий рівень оплати у порівнянні із середніми показниками. З
врахуванням високого рівня оплати, незважаючи на малу кількість
відзвітованих доручень, розмір згенерованої ними винагороди у абсолютному
еквіваленті перебуває на середньому рівні. Даних адвокатів можна вважати
«переоціненими» та доцільно більш активно залучати їх до надання БВПД за
дорученнями з низьким потенціалом щодо можливості генерування високого
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розміру винагороди;
- група «YA»: адвокати з цієї групи отримують достатню кількість
доручень – на рівні середніх показників у цілому по системі. У структурі
виданих їм доручень переважають доручення з високим потенціалом щодо
можливості генерування високого розміру винагороди, що призводить до того,
що дана група адвокатів має у цілому вищий рівень оплати у порівнянні з
середніми показниками. З врахуванням високого рівня оплати, незважаючи на
середню кількість відзвітованих доручень, дана група адвокатів має найвищий
абсолютний розмір винагороди. Даних адвокатів можна вважати
«переоціненими» та доцільно більш активно залучати їх до надання БВПД за
дорученнями з низьким потенціалом щодо можливості генерування високого
розміру винагороди. Найменший середній розмір винагороди на одне
відзвітоване доручення по адвокатах даної групи можна умовно вважати
верхнім значенням інтервалу «збалансованої структури».
Виходячи
з
викладеного,
сформовано
«матриці
розподілу»
для 2013-2016 років. Додатково до «матриці розподілу», крім кількості
адвокатів, введено інформацію щодо інтервалу середньої вартості доручення по
адвокатах, які відносяться до кожної з груп розподілу.

«Матриця розподілу» 2013 року
(формат даних: кількість адвокатів (інтервал середньої вартості доручення в грн.))

X
Y

5(445-1081 грн)

Z

19 (366-1819 грн)

41 адвокат
1 179 грн – середня
вартість доручення

C

6 (599-1119 грн)

4 (1057-2244 грн)

4 (830-2760 грн)

3 (2991-3882 грн)

B

A

«Матриця розподілу» 2014 року
(формат даних: кількість адвокатів (інтервал середньої вартості доручення в грн.))

X

5 (764-1062 грн)

10 (960-1795 грн)
2 (2177-2641 грн)

Y

6 (399-991 грн)

8 (969-1794 грн)

Z

20 (362-2183 грн)

2 (1465-1809 грн)

53 адвокати
1 217 грн – середня
вартість доручення

C

B

A
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«Матриця розподілу» 2015 року
(формат даних: кількість адвокатів (інтервал середньої вартості доручення в грн.))

X

5 (806-1078 грн)

11(968-2130 грн)
1(2269 грн)

Y

7 (347-841 грн)

8 (756-1848 грн)

Z

29 (234-1786 грн)

1 (2251 грн)

62 адвокати
1 165 грн – середня
вартість доручення

C

B

A

«Матриця розподілу» за 2016 рік
(формат даних: кількість адвокатів (інтервал середньої вартості доручення в грн..))

X

4 (658-1052 грн)

10 (624-1530 грн)

Y

6 (397-746 грн)

9 (682-1117 грн)

1 (1936 грн)

Z

21 (292-1657 грн)

2 (1473-1721 грн)

1 (2603 грн)

54 адвокати
923 грн – середня
вартість доручення

C

B

A

Аналізуючи тенденції, притаманні для «матриць розподілу»
у 2013-2016 роках слід відмітити стабільність у структурі розподілу адвокатів
по групах.
Серед позитивних тенденцій можна виділити високу питому вагу
адвокатів із «жовтої зони» у загальній кількості адвокатів, яка становить 6677 %. При цьому у структурі «жовтої зони» адвокати з груп розподілу «YB» та
«XA» складають 30-48 %. Як зазначено вище, адвокати з груп розподілу «YB»
та «XA» є основними та найважливішими групами адвокатів, які в першу чергу,
забезпечують можливість Центру забезпечувати доступ до БВПД у повному
обсязі. Чим вищі значення даних показників, тим досконалішою вважається
структура розподілу доручень за кількістю та видами.
У 2016 році до групи «ZA» потрапив 1 адвокат – Солтис І.М. (надає
послуги БВПД у місті Коломия та Коломийському районі), відзвітувавши за 11
дорученнями та отримавши за них 28630,47 гривень.
Дану ситуацію начальник відділу організації надання БВПД Міськів О.Т.
пояснила, що у структурі виданих вищезгаданому адвокату доручень, є
доручення з високим потенціалом щодо можливості генерування високого
розміру винагороди, вартість якого становить 19482,92 грн, тому даний адвокат
має один з найвищих рівнів оплати у порівнянні із середніми показниками.
Щодо ситуації по інших адвокатах (вибірково) було проведено
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інтерв’ювання з директором Центру Євчуком М.М., у тому числі на предмет
з’ясування причин потрапляння їх до різних груп розподілу. У кожному
дослідженому випадку було наведено достатні аргументи щодо об’єктивності
розподілу адвокатів по групах.
Таким чином, при аналізі рівномірності та «справедливості» розподілу
справ між адвокатами та отриманої ними винагороди за результатами
АВС-аналізу, XYZ-аналізу, «матриці розподілу» не виявлено суттєвих відхилень
від норми.
За результатами інтерв’ювання працівників відділу організації надання
БВПД Регіонального центру були виявлені окремі проблеми та недоліки:
- наявність у декількох районах тільки по 1-2 «місцевих» адвокатів, що
призводить до безальтернативності при видачі доручень;
- наявність випадків системного незвітування окремих адвокатів, що
призвело до накопичення у 19-ти адвокатів станом на 28.02.2017 понад 30
доручень, які знаходяться у них на виконанні;
- відсутність у Центрі чітких управлінських механізмів, якими була б
запроваджена система відстеження кількості доручень, що перебувають на
виконанні у адвокатів, створює ризики неякісного надання ними БВПД.
У ході аудиту проведено анкетування та інтерв’ювання 17 адвокатів, з
якими Центром укладені контракти про надання БВПД в Івано-Франківській
області.
Відповідно до анкетування та інтерв’ювання практично всі із 17 опитаних
адвокатів вчасно звітують перед Центром та не вбачають проблем зі
звітуванням та задоволені розподілом доручень. Адвокати, які зверталися за
консультативно-методичною допомогою, отримували кваліфіковані консультації
і співпрацею з Центром (відношенням працівників відділів) задоволені.
Висновок: наявність випадків системного незвітування окремих адвокатів
призвело до накопичення у 19-ти адвокатів станом на 28.02.2017 понад 30
доручень, які знаходились у них на виконанні. Станом на момент аудиту
кількість адвокатів, у яких на виконанні більше 30-ти доручень зменшилась до
13-ти. Загалом, у процесі видачі доручень прослідковується порівняно
рівномірний їх розподіл, що дає можливість своєчасно та якісно надавати
БВПД.
3. Оцінка стану виконання центром функцій щодо забезпечення
якості надання правової допомоги.
Відповідно до структури Регіонального центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у Івано-Франківській області у Центрі функціонує

30

відділ забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації
адвокатів (далі – відділ якості), основними завданнями якого відповідно до
Положення про відділ є:
здійснення моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості
надання безоплатної правової допомоги, зокрема, з метою подальшого
оцінювання у встановленому порядку якості, повноти та своєчасності надання
адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги;
забезпечення організації підвищення кваліфікації адвокатів, які
надають безоплатну вторинну правову допомогу;
узагальнення, аналіз та поширення кращих практик адвокатської
діяльності;
аналіз рівня задоволеності суб’єктів права на безоплатну вторинну
правову допомогу якістю надання такої допомоги.
До відкриття місцевих центрів спеціалісти відділу якості Центру
приймали та суцільно перевіряли акти і розрахунки розміру винагороди
адвоката за надання БВПД та відшкодування витрат, пов’язаних з її наданням, а
також надавали адвокатам консультативно-методологічну допомогу щодо
питань, які виникали під час надання БВПД та складання звітності про надання
послуг.
Перевірка відбувалась наступним чином: спеціалісти відділу якості
перевіряли акти надання послуг та розрахунки до них, які подавали директору
Центру для підпису. Потім акти передавались головному бухгалтеру для
реєстрації їх у казначействі та подальшої оплати послуг та відшкодування
витрат адвокатів.
З метою встановлення механізму прийняття актів, перевірки їх
комплектності, правильності розрахунку розміру винагороди та відшкодування
витрат адвокатам, які надають БВПД, місцевими центрами та опрацювання
таких актів Регіональним центром наказом Центру від 29.06.2016 № 5-од
затверджені Методичні рекомендації щодо прийняття і перевірки актів надання
безоплатної вторинної правової допомоги (далі – наказ № 5-од).
Відповідно до п. 2 наказу № 5-од відділ якості забезпечує організацію та
надання методичної допомоги місцевим центрам щодо прийняття та здійснення
перевірки актів надання БВПД; а також за дорученням директора Центру
проводить вибіркову перевірку актів надання безоплатної вторинної правової
допомоги.
Згідно з п. 10 наказу № 5-од працівник відділу якості протягом 2-х
робочих днів здійснює перевірку правильності розрахунку розміру винагороди
та відшкодування витрат адвокатам, які надають БВПД, візує його та протягом
1-го робочого дня з дня візування передає акт на розгляд та візування головному
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бухгалтеру та затвердження директору Центру.
На виконання наказу Координаційного центру від 06.05.2015 № 136
Центром проводиться моніторинг дотримання адвокатами стандартів якості
шляхом спостережень за робою у суді та анкетування клієнтів.
Однією із складових моніторингу дотримання адвокатами стандартів
якості надання БВПД у кримінальному процесі під час судових проваджень є
спостереження за роботою адвоката у суді.
Для з’ясування питання щодо методу планування та відвідування судових
засідань проведено інтерв’ю з начальником відділу якості Осудар О.П. При
інтерв’юванні з’ясовано, що начальником відділу якості збирається інформація
від адвокатів про заплановані засідання у судах.
Підставою для проведення спостережень у суді є наявність скарг щодо
якості надання послуг адвокатом, резонансність кримінального провадження,
територіальний розподіл, а також відсутність взагалі спостережень щодо
адвоката протягом дії контракту тощо.
За ІІІ-ІV квартали 2015 року, 2016 рік та січень-лютий 2017 року відділом
якості проведено 111 спостережень роботи адвокатів системи БВПД у судових
засіданнях (судах першої інстанції та апеляційному суді).
Під час проведення спостереження за роботою адвокатів у судових
засіданнях за наявності згоди клієнта та відсутності заперечень адвоката
проводилось опитування клієнта. Впродовж ІІІ-ІУ кварталів 2015 року, 2016
року та січня-лютого 2017 року проведено 24 бесіди з клієнтами.
При зазначених спостереженнях встановлено порушення Стандартів
якості надання БВПД, а саме у 1 адвоката було відсутнє адвокатське досьє.
Начальником відділу якості проведено усну бесіду з адвокатом щодо
обов`язкового ведення адвокатського досьє.
При необхідності, у разі виникнення питань зі сторони працівників
місцевих центрів та адвокатів у частині правильності заповнення адвокатами
звітів про надання БВПД начальником відділу якості Осудар О.П. надається
консультаційно-методична допомога.
За охоплений період з 01.01.2013 по 28.02.2017 до Центру надійшло
28 скарг на адвокатів та звернень, у тому числі:
від судових органів – 9 скарг;
від клієнтів – 19 скарг.
Центром направлено 10 подань до Комісії з оцінювання якості надання
адвокатами правової допомоги, за результатами
яких одному адвокату
призупинено дію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.
По решті подань - підстави для звернення до Кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури відсутні. Фактів неякісного або
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непрофесійного виконання обов’язків адвокатами не підтверджено.
Також згідно з п.п.3 наказу Координаційного центру з надання правової
допомоги від 06.04.2015 № 136 начальником відділу якості проводиться
моніторинг наданих адвокатом відомостей у разі, коли БВПД надавалась
вразливим категоріям населення, у т.ч.:
- особам, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину у
віці до 18 років;
- особам, які через свої фізичні або психічні вади не можуть самі
реалізувати своє право на захист;
- особам, які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне
провадження;
- особам, у яких виявлено інфекційну хворобу, що підтверджується.
Всього за ІІ півріччя 2015 року та 2016 рік перевірено такі відомості по
159 клієнтах, які підтверджено.
Висновок: таким чином, за результатами оцінки стану виконання
центром функцій щодо забезпечення якості надання правової допомоги
аудиторською групою встановлено, що у Регіональному центрі роботу відділу
якості організовано на належному рівні. Всі завдання, які передбачені
положенням про цей відділ, виконуються.
4. Оцінка стану використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які
надають безоплатну вторинну правову допомогу.
Процес перевірки та оплати актів надання БВПД у Центрі проводиться
наступним чином: відділом фінансів, контрактно-договірної роботи та
бухгалтерського обліку (далі – відділ контрактно-договірної роботи)
приймаються акти надання БВПД від місцевих центрів на підставі отриманих
супровідних листів з реєстрами та реєструються у відповідному журналі у день
надходження актів. Начальник відділу фінансів, контрактно-договірної роботи
та бухгалтерського обліку здійснює перевірку комплектності актів, після чого
передає начальнику відділу якості, який протягом 2-х робочих днів з дня
надходження здійснює вибіркову перевірку правильності розрахунків
винагороди та відшкодування витрат, пов’язаних з наданням БВПД. Після
візування працівником відділу якості та головним бухгалтером акт надання
БВПД з відповідними документами затверджується директором, після чого
готується платіжне доручення і здійснюється його оплата.
У разі виявлення недоліків, зокрема, у розрахунках розміру винагороди та
відшкодування витрат адвокатам, які надають БВПД, протягом одного дня акти
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повертаються місцевому центру на доопрацювання та усунення недоліків, про
що робиться відповідний запис у журналі реєстрації актів Центру.
З метою оцінки процесу прийняття та оброблення звітів від адвокатів,
організованого у місцевому центрі, проведено анкетування та інтерв’ювання
17 адвокатів, які в цілому задоволені і вважають організацію даного процесу на
належному рівні.
З метою формування загальних висновків щодо оцінки та якості
перевірки працівниками Регіонального центру комплектності актів надання
БВПД, правильності розрахунків розміру винагороди та відшкодування витрат
адвокатів для дослідження були відібрані акти надання безоплатної вторинної
правової допомоги, які приймались та перевірялись Регіональним центром до
01.07.2015, і акти, які приймались та перевірялись місцевими центрами з
01.07.2015 (з моменту їх створення) та опрацьовувались Регіональним центром.
Для перевірки правильності розрахунків розміру винагороди та
відшкодування витрат адвокатів у довільному порядку було відібрано 14 актів
по 14 дорученнях, перевірених місцевими центрами з 01.07.2015, та 12 актів по
12 дорученнях, перевірених Регіональним центром до 01.07.2015.
Вибіркою охоплено акти надання БВПД по всіх 3-х місцевих центрах.
(Реєстр адвокатів, по актах надання БВПД яких проводилось
дослідження у Додатку 3 до звіту).
Так, відповідно до акту надання БВПД від 06.11.2015 № 1024,
отриманого від адвоката Луцака А.О., який надавав безоплатну правову
допомогу на стадії першої інстанції відповідно до доручення від 18.09.2015
№ 009-0000658, при розрахунку винагороди за надання правової допомоги
застосовано коефіцієнт особливої категорії особи (Кокп), яка через свої фізичні
або психічні вади (німі, глухі, сліпі тощо) не може сама реалізувати своє право
на захист при відсутності відповідної медичної довідки, що підтверджує
психічне захворювання. Крім того, у вироку судом враховано дані акту судовопсихіатричної експертизи, згідно з якими обвинувачений хронічним психічним
захворюванням, тимчасовим або іншим хворобливим розладом психічної
діяльності не страждає. Перевірку комплектності акта та правильності
розрахунку розміру винагороди та відшкодування витрат адвокатам, які надають
БВПД, здійснювали працівники Коломийського місцевого центру.
У результаті зайво виплачено винагороди адвокату Луцаку А.О. у сумі
824,59 грн, чим порушено п. 3.1 Методики № 465.
(Копія акта надання БВПД з розрахунками у Додатку 4 до звіту).
Також були відібрані 20 актів на основі значень від найбільшої до
найменшої суми винагороди та відшкодування витрат адвокатам, які надають
БВПД, по 20 дорученнях.
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(Реєстр адвокатів, по яких проводилась перевірка актів надання послуг
(найбільші суми) за період 2013-2016 років у Додатку 5 до звіту).
Так, відповідно до акту надання БВПД від 22.12.2016 № 1595, отриманого
від адвоката Керницького В.М., який надавав безоплатну правову допомогу на
стадії першої інстанції відповідно до доручення від 01.10.2015 № 009-0000696,
при розрахунку винагороди за надання правової допомоги завищено додатковий
коефіцієнт складності кримінального провадження за ступенем тяжкості
злочину (К ст.тяж.дод).
Таким чином, адвокатом Керницьким В.М. зайво отримано винагороди за
надання БВПД на суму 126,27 грн, чим не дотримано вимоги п. 5.2.1 Методики
№ 465.
(Копія акта надання БВПД з розрахунками у Додатку 6 до звіту).
Всього аудитом проведено перевірку розрахунку винагороди та
відшкодування витрат адвокатам, які надавали БВПД, по 46 дорученнях, що
становить 1,3 % до загальної кількості відзвітованих доручень, за результатами
якої лише у 2-х випадках виявлено зайву виплату винагороди на загальну суму
950,86 грн, що становить 0,6 % до загальної суми перевірених актів наданих
послуг БВПД, що знаходиться у межах статистичної похибки.
Такі результати дозволяють стверджувати, що у загальній сукупності
зданих актів міститься незначна кількість помилок, які мають обмежений вплив
і не впливають на діяльність установи в цілому.
Крім того, у періоді з 01.01.2013 по 23.10.2014 (до набрання чинності
Постанови № 465) відшкодування Центром витрат на пально-мастильні
матеріали за дорученнями, виданими для здійснення захисту за призначенням,
проведено 5-м адвокатам на загальну суму 6067,03 гривень. Але слід зазначити,
що зайво отримані кошти на відшкодування пально-мастильних матеріалів
адвокатами повернуто до державного бюджету у повному обсязі у червні-грудні
2015 року.
(Реєстр відшкодованих коштів на ПММ адвокатами, які надають БВПД,
у Додатку 7 до звіту).
Висновок: за результатами проведеної перевірки зібрана достатня
кількість доказів для можливості стверджувати, що в усьому масиві прийнятих
актів за відзвітованими дорученнями не міститься суттєвих порушень, які мали
б істотний вплив на діяльність Центру в цілому.
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 2013 – 2016 роки за загальним фондом державного
бюджету за КПКВ 3602020, штатні розписи, розрахунково-платіжні відомості за
видами виплат, платіжні відомості на виплату заробітної плати, особові рахунки
працівників Центру, табелі обліку використання робочого часу, графіки
чергувань, накази, меморіальні ордери № 5 «Звід розрахункових відомостей по
заробітній платі та стипендії».
Оцінку правильності оплати праці працівників та нарахувань на заробітну
плату проведено вибірковим методом за період , визначений окремо по кожному
питанню.
На 2013-2017 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 станом на 01.02.2017 затверджено
24 штатні одиниці, який введений у дію наказом Регіонального центру від
24.02.2017 № 2-од. Фактично працює 17,5 штатних одиниць.
Відповідальними особами за нарахування заробітної плати працівникам
Центру за період з 01.01.2013 по 28.02.2017 були:
- з 13.01.2013 по 01.06.2015 – головний бухгалтер Гулінський Анатолій
Віталійович.
- з 02.06.2015 та станом на момент проведення аудиту – головний
спеціаліст Грабар Ольга Олексіївна.
Умови оплати праці працівників Координаційного центру з надання
правової допомоги та його територіальних відділень регламентовано
постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2012 № 552.
Суцільною перевіркою 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.1.2, 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
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– регіональних та місцевих центрів з надання БВПД, затвердженого наказом
Координаційного центру від 16.10.2015 № 186, 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 2016 рік та січень 2017 року порушень не встановлено.
При нарахуванні та виплаті матеріальної допомоги на оздоровлення за
липень-серпень 2013 року та вирішення соціально-побутових питань за 2016 рік
порушень не встановлено.
Правильність нарахування заробітної плати для оплати часу основних
щорічних та додаткових відпусток вибірково перевірено за вересень-жовтень
2016 року.
Перевіркою правильності нарахування доплати за роботу у понадурочні
години за 2016 рік та доплати за роботу у нічний час, святкові дні за травеньчервень 2016 року порушень не встановлено.
Висновок: недоліків у функціонуванні процесу проведення оплати праці
та нарахувань на заробітну плату при проведенні аудиту не виявлено.
6. Оцінка стану збереження майна, використання оборотних та
необоротних активів.
Відповідно до даних фінансової звітності (Баланс ф.1) та даних
бухгалтерського обліку станом на 01.01.2017 первісна вартість необоротних
активів становила 326389,00 гривень. Із них вартість основних засобів склала
260 110,00 грн, вартість інших необоротних активів – 66 279,00 гривень. При
цьому залишкова вартість основних засобів складала 205353,20 грн, інших
необоротних активів – 33 140,00 гривень.
Нематеріальні активи згідно з даними бухгалтерського обліку та
фінансової звітності Центру станом на 01.01.2017 на балансі не обліковуються.
Вартість запасів (господарських матеріалів та канцелярського приладдя)
відповідно до даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності Центру
станом на 01.01.2017 становила 2 903,62 грн, вартість інших коштів (поштові
марки) – 261,20 гривень.
На позабалансових рахунках Центру станом на 01.01.2016, а саме: на
рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» обліковуються активи на суму
5 700,00 грн (балансова вартість орендованого приміщення для розміщення
Івано-Франківського місцевого центру з надання БВПД) та на рахунку 07
«Списані активи та зобов’язання» субрахунку 072 «Невідшкодовані нестачі та
втрати від псування цінностей» на суму 5 752,00 грн (службовий ноутбук марки
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«FUJITSU Lifebook AH 531»). Детальніше про зазначене описано нижче.
У 2013 році Центром укладено договір суборенди нежитлового
приміщення від 12.06.2013 № 80 з Головним територіальним управлінням
юстиції в Івано-Франківській області (далі - ГТУЮ), предметом якого є
передача у користування частини нежитлового приміщення загальною площею
165 м2, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 8 з метою
розміщення Івано-Франківського обласного центру з надання БВПД з орендною
платою 0,58 гривень. Майно (частина приміщення), що передається в
суборенду, знаходиться у ГТУЮ на праві оренди.
У 2016 році Центром укладено договір оренди нежитлових приміщень з
виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради від 01.02.2016,
предметом якого є передача в оренду нежитлових приміщень загальною
площею 112,34 м2, розміщених на першому поверсі будинку за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 8, який перебуває на балансі
комунального підприємства «Муніципальна інвестиційна управляюча
компанія», з метою розміщення Центру. Орендна плата становить 1,20 грн у рік
з ПДВ. Термін дії договору до 31.08.2018.
З інтерв’ю головного бухгалтера Гулінського А.В. з’ясовано, що у зв’язку
з тим, що прилади обліку (водопостачання, електроенергіі, газопостачання)
знаходяться у приміщеннях, які орендує ГТУЮ, виникла необхідність укласти
додаткові угоди до договору суборенди від 12.06.2013 № 80 на відшкодування
комунальних послуг і енергоносіїв з останніми. Пунктом 10.1 зазначеного
договору передбачено термін його дії до 30.09.2015, а у частині розрахунків за
комунальні послуги та енергоносії до повного виконання сторонами своїх
зобов’язань по даному договору.
Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги у 2013 році
здійснювались на підставі виставлених ГТУЮ рахунків відповідно до додатку
№ 1 до договору від 12.06.2013 № 80, у 2014 році – до додаткових угод від
26.08.2014 № 1, від 30.10.2014 № 2, від 05.12.2014 № 3, у 2015 році – додаткової
угоди від 15.06.2015 № 1, у 2016 році – до договору від 18.08.2016 № 8/16 та
додаткової угоди від 27.12.2016 № 1, у січні-лютому 2017 року – до договору від
01.03.2017 № 51.
Загальна сума проведених за період з 01.01.2013 по 28.02.2017 видатків по
відшкодуванню витрат за комунальні послуги і електроенергію становить
115 808,07 грн, або 21,1 % від загальної суми укладених договорів.
(Дані про відшкодування Центром вартості орендної плати та
спожитих комунальних послуг за 2013-2016 роки та січень-лютий 2017 року у
Додатку 8 до звіту).
Станом на 28.02.2017 по даних бюджетної звітності (ф. 7д), а також по
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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 13.03.2017 № 14-ог
інвентаризаційною комісією проведено вибіркову інвентаризацію основних
засобів та інших необоротних активів станом на 13 березня 2017 року, за
результатами якої лишків та недостач не виявлено.
Але слід зазначити, що відповідно до даних бухгалтерського обліку на
позабалансовому рахунку 07 «Списані активи та зобов’язання» субрахунку 072
«Невідшкодовані нестачі та втрати від псування цінностей» на суму 5 752,00
грн (службовий ноутбук марки «FUJITSU Lifebook AH 531»).
До аудиту надано акт на списання основних засобів від 28.04.2015, а саме
службового ноутбуку марки «FUJITSU Lifebook AH 531» 2012 року випуску,
інвентарний номер 10480007 первісною вартістю 5 752,00 грн, знос
1 438,00 грн, у зв’язку із крадіжкою. Також надано наказ Івано-Франківського
обласного центру з надання БВПД від 01.04.2015 № 2-о/д «Про надзвичайну
подію» та витяг з кримінального провадження № 12015090010001107, наданий
Івано-Франківським міським відділом УМВС України у Івано-Франківській
області щодо викрадення зазначеного ноутбуку невідомою особою. Досудове
розслідування триває.
(Копія наказів, матеріали інвентаризації та витяг з кримінального
провадження у Додатках 9-12 до звіту).
Матеріальні цінності Центру знаходяться на відповідальному зберіганні у
однієї матеріально-відповідальної особи – заступником начальника відділу
інфраструктури Дубінським В., з яким укладено договір про повну матеріальну
відповідальність.
Висновок: недоліків у функціонуванні процесу збереження майна,
використання оборотних та необоротних активів при проведенні аудиту не
виявлено.
7. Оцінка 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 2016 рік за загальним фондом
державного бюджету за КПКВ 3602020, річний план закупівель з додатками до
річного плану, що здійснюються без проведення процедури закупівель на 2016
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рік (далі – річний план закупівель), звіт про результати закупівель без
проведення процедури закупівлі, 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
проведено за 2016 рік.
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.
Аналізом річного плану закупівель та додатку до нього, що здійснюються
без проведення процедури закупівель на 2016 рік, 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» Центром проведено
закупівлю у 2-х постачальників («ФОП Прокопів О.І.» та «ФОП
Писанюк М.І.») на загальну суму 4800,00 грн, з них на суму 2940,00 грн (від
17.06.2016 № 7/16 на суму 2100,00 грн та від 28.09.2016 №11/16 на суму 840,00
грн) на придбання паперу та на суму 1860,00 грн (від 17.06.2016 № 7/16 на суму
747,00 грн та від 28.09.2016 №11/16 на суму 1113,00 грн) на придбання дрібного
канцелярського приладдя.
Але слід зазначити, що у додатку до річного плану закупівель на 2016 рік
зі змінами невірно визначено код ДК 016:2010 предмета закупівлі на загальну
суму 1860,00 грн (дрібне канцелярське приладдя). Тобто здійснення закупівлі
дрібного канцелярського приладдя потрібно було визначати за кодом ДК
016:2010 «17.23.1 Вироби канцелярські, паперові (реєстраційні журнали,
бухгалтерські книги)», чим не дотримано вимоги п.1 Порядку визначення
предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України від 17.03.2016 № 454.
У 2016 році із використанням системи електронних закупівель Центром
проведено закупівлю послуг із поточного ремонту приміщень на суму
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90789,47 грн та укладено договір від 13.12.2016 № 16/16 з ПП «Кор-Буд» за
кодом ДК 016:2010 «41.00.4 Будування нежитлових будівель (нове будівництво,
реконструкція, капітальний та поточний ремонт)». Звіт про укладений договір
оприлюднено у Системі електронних закупівель 21.12.2016, як того вимагає
абз. 5 ч.1 ст.2 Закону «Про публічні закупівлі».
Висновок: аудитом встановлено, що у додатку до річного плану
закупівель невірно визначено код ДК 016:2010 предмета закупівлі (дрібного
канцелярського приладдя) на загальну суму 1860,00 гривень.
8. Оцінка стану
господарських угод.

розрахункової

дисципліни

та

виконання

Аудит даного питання проведено вибірковим способом за період з
01.01.2015 по 28.02.2017.
Всього за період аудиторського дослідження Центром укладено 79
договори на загальну суму 549 079,32 грн, із них:
- у 2013 році: 13 договорів на загальну суму 52 688,41 грн;
- у 2014 році: 13 договорів на загальну суму 47 334,17 грн;
- у 2015 році: 29 договорів на загальну суму 175 291,69 грн;
- у 2016 році: 20 договорів на загальну суму 164 205,05 грн;
- у січні-лютому 2017 року: 4 договори на суму 109 560,00 гривень.
(Реєстр договорів, які укладені Центром у 2013-2016 роках та січнілютому 2017 року у Додатку 13 до звіту).
Найбільшу питому вагу в загальній сумі укладених договорів становлять
витрати на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв у сумі
115 808,07 грн (21,1 %) та витрати на проведення поточного ремонту приміщень
Центру у сумі 90 789,47 грн (16,5%).
Основними постачальниками товарно-матеріальних цінностей та послуг у
2013-2016 роках та січні-лютому 2017 року були:
- Головне територіальне управління юстиції у Івано-Франківській області
- укладено 5 договорів, предметом яких є відшкодування витрат на оплату
комунальних послуг та енергоносіїв на суму 115 808,07 гривень;
- ПП Прокопів Олена Іванівна – укладено 7 договорів, предметом яких є
придбання господарських та канцелярських товарів на суму 20 524,92 гривень;
- ПАТ «ДАТАГРУП» – укладено 5 договорів, предметом яких є надання
телекомунікаційних послуг на суму 61 248,00 гривень;
- ПП Семчук Володимир Михайлович – укладено 9 договорів, предметом
яких є технічне обслуговування та ремонт оргтехніки на суму
14 015,98 гривень.
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Станом на 28.02.2017 за даними бухгалтерського обліку та бюджетної
звітності Центру дебіторська та кредиторська заборгованість за КПКВ 3603020
не обліковувалась.
При оцінці форми та змісту укладених договорів зауваження відсутні.
Дослідженням стану розрахункової дисципліни та виконання
господарських угод на предмет відповідності кількості та асортименту
отриманих товарів, робіт та послуг умовам укладених договорів та належного
оформлення первинних документів зауваження відсутні.
Висновок: недоліків у функціонуванні процесу дотримання
розрахункової дисципліни та виконанні господарських угод при проведенні
аудиту не виявлено.
9. Оцінка стану витрат на капітальний та поточний ремонт.
Відповідно до даних бюджетної звітності (Звіт про надходження та
використання коштів загального фонду (ф. 2-д)) за 2016 рік за КЕКВ 2240
«Оплата інших послуг (крім комунальних)» затверджено бюджетні асигнування
на загальну суму 114 739,21 грн, з них 90 789,47 грн використано на оплату
поточного ремонту приміщення Центру.
У 2016 році між Центром (Замовник) та Приватним підприємством
«КОР БУД» (Підрядник) укладено договір підряду від 13.12.2016 №16/16,
предметом якого є поточний ремонт об’єкта «Приміщення Регіонального центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Івано-Франківській
області по вул. Грюнвальдській, 8 у м. Івано-Франківськ» загальною вартістю
90 789,47 грн у відповідності до кошторисної документації.
Відповідно до умов зазначеного договору, довідки про вартість виконаних
будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 та акта приймання виконаних
будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2016 року № 22-02-1-1 проведено
поточний ремонт частини нежитлового приміщення, що знаходиться за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 8 за договірною ціною
90 789,47 гривень.
Договірна ціна визначена згідно із ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та є динамічною і
визначається на основі проектно-кошторисної документації та розрахунків на
додаткові витрати, зумовлені ринковими відносинами, яка погоджена
сторонами.
Договором передбачено: предмет та договірна ціна договору, порядок
розрахунків, права та обов’язки сторін, терміни та умови виконання робіт,
порядок приймання виконаних робіт, виправлення недоліків, відповідальність
сторін та інші умови. Термін дії договору до 31.12.2016.
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Також до зазначеного договору Центром надано дефектний акт,
розрахунок загальновиробничих витрат, відомість ресурсів до кошторису на
поточний ремонт приміщення, локальний кошторис з розрахунком договірної
ціни. Перевіркою вказаних вище документів порушень не встановлено.
Відповідно до платіжного доручення від 27.12.2016 № 185 (дані
меморіального ордера № 2) у грудні 2016 року проведено оплату видатків по
поточному ремонту частини нежитлового приміщення під розміщення Центру у
повному обсязі на суму 90 789,47 гривень. Згідно з даними бухгалтерського
обліку та фінансової і бюджетної звітності станом на 01.01.2017 дебіторська та
кредиторська заборгованість по зазначених договорах відсутня.
Для з’ясування фактичного проведення реконструкції нежитлового
приміщення за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 8, проведено
візуальний огляд вказаних приміщень та встановлено, що роботи виконано у
повному обсязі відповідно до умов договору.
Висновок: недоліків та порушень при проведенні оцінки витрат на
поточний ремонт у ході 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, книга «Журнал-головна»,
бухгалтерська та фінансова звітність.
Ведення бухгалтерського обліку в Центрі покладено на головного
бухгалтера Гулінського А.В.
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 ефективності функціонування системи внутрішнього
контролю.
За результатами проведеного планового внутрішнього аудиту діяльності
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Центру за період з 01.01.2013 по 28.02.2017 виявлені незначні порушення та
недоліки, що не мають суттєвого впливу на стан фінансово-господарської
діяльності Центру.
Основними механізмами системи внутрішнього контролю, які
функціонують у Центрі та стосуються основної мети функціонування Центру, є
забезпечення доступності та якості безоплатної вторинної правової допомоги.
Процес розподілу доручень між адвокатами містить механізми контролю,
які одночасно позитивно впливають на доступність БВПД, одним з них є графік
чергування адвокатів та рейтинг навантаженості адвокатів.
Для прийняття рішень щодо включення адвокатів до графіку чергування
та доцільності подальшого укладання контрактів з ними існує процес реєстрації
безпідставних відмов адвокатів від прийняття доручення на надання БВПД.
Також з метою покращання якості надання БВПД, досягнення прозорого
та справедливого розподілу справ у кримінальному процесі наказом Центру від
26.12.2016 № 18-од затверджено Порядок розподілу справ між адвокатами, які
надають БВПД.
Для встановлення механізму прийняття і перевірки актів надання БВПД
Регіональним центром наказом від 29.06.2016 № 5-од затверджено відповідні
Методичні рекомендації.
Ще однією складовою системи внутрішнього контролю є процедура
вибіркової перевірки начальником відділу якості актів надання БВПД та
розрахунків до них, наявності та відповідності документів, які підтверджують
надання послуг.
Такий контроль майже виключає можливість невірного застосування тих
чи інших коефіцієнтів при заповненні звітів.
Аналіз дотримання адвокатами стандартів якості наряду з проведенням
моніторингів судових засідань є основою механізму контролю за якістю
надання БВПД, який враховується при внесенні пропозицій до керівництва
Регіонального центру щодо продовження або припинення дії контрактів з
адвокатами системи.
Слід зазначити, що на виконання наказу Координаційного центру від
27.07.2015 № 197-аг «Про забезпечення організації у Регіональних центрах з
надання безоплатної вторинної правової допомоги звітування адвокатів за
дорученнями, які видані за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 та виконані, або
дія яких припинена» Центром проводиться робота по звітуванню адвокатів по
дорученнях, отриманих у попередніх періодах, та досягнуто належного рівня
звітування адвокатів (залишок станом на 28.02.2017 по невідзвітованих за 20132014 роки становив 187 доручень, або 11,0 %).
Відсутність загального механізму у частині видачі, виконання та
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звітування доручень, а також незабезпеченість потрібного рівня взаємодії між
окремими структурними підрозділами унеможливлює повноту використання
актуальної інформації для якісного проведення аналізу рівномірності розподілу
доручень, своєчасності звітування та залишків у розрізі адвокатів.

ІІІ. ПІДСУМКОВА ЧАСТИНА
Аудиторський висновок
За результатами проведеного планового внутрішнього аудиту діяльності
Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в
Івано-Франківській області за період з 01.01.2013 по 28.02.2017 виявлені
незначні порушення та недоліки, які мають несуттєвий вплив на стан
фінансово-господарської діяльності Центру.
Запроваджені в Центрі механізми контролю свідчать про задовільний стан
системи внутрішнього контролю у частині використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів,
які надають БВПД, що стало підставою для надання умовно-позитивного
висновку.
Зокрема, при аналізі стану звітування адвокатів по виданих у
2013-2015 роках та за період з 01.01.2016 по 28.02.2017 Центром дорученнях
лише 21,6 % становлять невідзвітовані. З них 24,4 % становлять видані у січнілютому 2017 року доручення, термін яких не завершився, та які у роботі.
Відсутність у Центрі чітких управлінських механізмів, якими була б
запроваджена система відстеження кількості доручень, що перебувають на
виконанні у адвокатів, призвело до накопичення понад 30 невідзвітованих
доручень у 13-ти із 57 адвокатів, що створює ризик неякісного забезпечення
такими адвокатами надання БВПД.
Правильність використання бюджетних коштів, передбачених для оплати
послуг та відшкодування витрат адвокатів, перевірено по актах наданих послуг
за 46 дорученнями, з яких по 2-х встановлено зайво виплачену винагороду
адвокатам на загальну суму 950,86 грн, що становить 0,6 % до загальної суми
перевірених актів надання послуг БВПД.
Крім того, у додатку до річного плану закупівель на 2016 рік зі змінами
невірно визначено код ДК 016:2010 предмета закупівлі на загальну суму
1860,00 грн (дрібне канцелярське приладдя).
Недоліки та порушення, виявлені у ході проведення аудиту, хоча і не
носять системного характеру та суттєво не впливають на діяльність установи,
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але свідчать про необхідність посилення рівня внутрішнього контролю та
удосконалення системи внутрішнього контролю в цілому.
Аудиторський звіт складено в 1-му примірнику на 45 аркушах.
Заступник начальника управління
внутрішнього аудиту
Координаційного центру з надання
правової допомоги
Заступник начальника відділу аудиту
ефективності, фінансового аудиту та
аудиту відповідності управління внутрішнього
аудиту Координаційного центру з надання
правової допомоги
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