
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ 

31.08.2017                                                                                     № 20-09/10  

 

про проведення планового внутрішнього аудиту діяльності  

Третього київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги (фінансовий аудит та аудит відповідності) 

за період з 01.07.2015 по 31.07.2017. 
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ВСТУПНА ЧАСТИНА 

 

Організація та методологія проведення аудиту. 

 

Напрям внутрішнього аудиту: фінансовий аудит та аудит відповідності. 

Мета проведення внутрішнього аудиту: оцінка діяльності установи, 

дотримання законності використання і збереження майна, ведення господарської 

діяльності. 

Цілі внутрішнього аудиту: надати оцінку діяльності установи, законності 

та достовірності фінансової і бюджетної звітності, управління бюджетними 

коштами, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів 

законодавства, планів, процедур, контрактів з питань управління державним 

майном, стану збереження активів, документів та інформації стосовно діяльності 

установи, визначення рівня внутрішнього контролю, розробити об’єктивні, 

незалежні висновки та рекомендації щодо усунення та недопущення у 

подальшому порушень та недоліків, виявлених у діяльності установи. 

Підстава для проведення планового внутрішнього аудиту: наказ 

Координаційного центру з надання правової допомоги від 03.07.2017  

№ 426-аг «Про проведення планового внутрішнього аудиту (фінансового та 

відповідності) діяльності Третього київського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги» зі змінами. 

Аудиторська група: 

- головний спеціаліст відділу моніторингу та звітності управління 

внутрішнього аудиту Координаційного центру з надання правової допомоги 

Півторак В.О.; 

- головний спеціаліст відділу аудиту ефективності, фінансового аудиту 

та аудиту відповідності управління внутрішнього аудиту Координаційного 

центру з надання правової допомоги Собко В.В. 

- головний спеціаліст відділу аудиту ефективності, фінансового аудиту 

та аудиту відповідності управління внутрішнього аудиту Координаційного 

центру з надання правової допомоги Якименко О.М. 

Дати початку і закінчення проведення внутрішнього аудиту: з 08.08.2017 по 

23.08.2017. 

Період, за який проводиться внутрішній аудит: з 01.07.2015 по 31.07.2017. 

 

Опис об’єкта внутрішнього аудиту. 

 

Третій київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (далі – Місцевий центр, Центр) є територіальним відділенням 

Координаційного центру з надання правової допомоги.  



Центр є неприбутковою організацією, користується правами юридичної 

особи, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм 

найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської 

служби. 

У своїй діяльності Центр керується Конституцією та законами України, 

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

іншими актами законодавства. 

Центр здійснює свою діяльність відповідно до Положення про Третій 

київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

затвердженого наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від 

30.03.2015 № 81 зі змінами.  

Основними завданнями Центру є: 

- підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення 

(правопросвітництво); 

- надання безоплатної первинної правової допомоги і безоплатної 

вторинної правової допомоги; 

- забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України. 

Третій київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги: 

Правовий статус суб’єкта Юридична особа 

Код та назва відомчої класифікації 

видатків та кредитування 

державного бюджету 

360 Міністерство юстиції України 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, заклад) 

Код ЄДРПОУ 39779547 

Основний вид економічної 

діяльності 
69.10 Діяльність у сфері права 

Юридична адреса м. Київ, вулиця Платона Майбороди, буд. 23 

Фактична адреса м. Київ, вулиця Сімферопольська, буд. 5/1 

Центр являється розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня і 

отримує кошти із загального фонду державного бюджету відповідно до 

затверджених бюджетних асигнувань за кодом програмної класифікації видатків 



3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної 

правової допомоги», з 01.01.2017 – за кодом програмної класифікації видатків 

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 Рудих Ю.А. – з 26.06.2015 та станом на момент 

проведення аудиту; 

з правом другого підпису: 

- начальник відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та 

бухгалтерського обліку-головний бухгалтер Локтіонова В.О. – з 26.06.2015 та 

станом на момент проведення аудиту. 

 

Скорочення, використані в аудиторському звіті: 

 

1. Місцевий центр, Центр – Третій київський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги;  

2. Регіональний центр – Регіональний центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у м. Києві; 

3. Координаційний центр – Координаційний центр з надання правової 

допомоги; 

4. Мін’юст – Міністерство юстиції України; 

5. КМУ – Кабінет Міністрів України; 

6. Постанова № 552 – Постанова КМУ від 20.06.2012 № 552 «Про умови 

оплати праці працівників Координаційного центру з надання правової допомоги 

та його територіальних відділень»; 

7. КЗпП – Кодекс законів про працю України; 

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

3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної 

правової допомоги», 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги»; 

9.  БВПД – безоплатна вторинна правова допомога; 

10.  Контракт – контракт з адвокатом, який надає безоплатну вторинну правову 

допомогу на постійній основі; 

12. Наказ РЦ № 35 – Методичні рекомендації щодо прийняття і перевірки актів 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, затверджені наказом 

Регіонального центру з надання БВПД у місті Київ від 07.10.2015 № 35; 

13. Наказ № 160 – Методичні рекомендації щодо організації надання 

безоплатної вторинної правової допомоги місцевими центрами з надання 



безоплатної вторинної правової допомоги, затверджені наказом Координаційного 

центру з надання правової допомоги від 26.06.2015 № 160; 

14. Закон України «Про публічні закупівлі» – Закон України «Про публічні 

закупівлі» від 25.12.2015 № 922-УІІІ.  

 

Резюме. 

 

За результатами проведеного планового внутрішнього аудиту діяльності 

Третього київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги за період з 01.07.2015 по 31.07.2017 виявлені недоліки та порушення, 

які мали несуттєвий вплив на діяльність Центру. 

Аудитом оцінки роботи щодо організації належного функціонування 

профільних відділів Центру виявлені наступні факти та недоліки, а саме: 

- недотримання під час заповнення вакантних посад кваліфікаційних 

вимог, встановлених Координаційним центром в частині відсутності в окремих 

начальників відділів вищої юридичної освіти; 

- укладення договорів про надання послуг з підтримання чистоти 

офісного приміщення, що трактуються Центром як цивільно-правові угоди, 

попри те що відносини мають ознаки трудових і потребують відповідного 

оформлення. 

- виконання начальником відділу організації надання БВПД та роботи 

з адвокатами нетипових для зазначеного відділу функцій, що призводить до його 

перевантаження та незабезпечення реалізації на належному рівні поставлених 

завдань по перевірці актів. 

Також слід зазначити, що аудитом стану виконання центром функцій щодо 

забезпечення організації надання правової допомоги у адміністративних, 

цивільних справах встановлені окремі порушення у оформленні справ клієнтів, а 

саме: належним чином не заповнюються реєстраційні картки клієнтів. 

Всього аудитом проведено перевірку розрахунку винагороди та 

відшкодування витрат адвокатам, які надавали БВПД, по 10 дорученнях, що 

становить 100 % до загальної кількості відзвітованих доручень. За результатами 

перевірки у 2-х випадках виявлено порушення на загальну суму 244,20 гривень. 

Також у результаті непроведення коригування на коефіцієнт підвищення 

посадових окладів у розрахунковому періоді, яке відбулося з 01.12.2015 та з 

01.05.2016 відповідно до законодавства 10-ти працівникам недоплачено 

заробітної плати за час основних щорічних та додаткових відпусток на суму  

1 607,81 гривень. Як наслідок, недонараховано ЄСВ на суму 353,72 гривні. 

Крім того, начальником відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та 

бухгалтерського обліку – головним бухгалтером допущено помилку під час 

нарахування лікарняних, у результаті чого по 2-х працівниках у червні  

2016-2017 років недоплачено лікарняних на суму 65,90 грн та зайво нараховано 



по одному працівнику у березні 2016 року 5,75 гривень. Як наслідок, 

недонараховано ЄСВ на суму 14,50 грн та зайво виплачено ЄСВ на суму  

1,27 гривні. 

Всього встановлено фінансових порушень по нарахуванню та виплаті 

заробітної плати на загальну суму 2 048,95 грн, що становить 0,21 % від загальної 

суми перевірених видатків за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» та КЕКВ 2120 

«Нарахування на заробітну плату». 

Оцінкою стану дотримання законодавства про державні (публічні) 

закупівлі у 2017 році встановлено недотримання строків оприлюднення 

заключених договорів замовником на сайті Уповноваженого органу. 

 

1. Оцінка роботи організації належного функціонування профільних 

відділів Центру. 

 

Аудит оцінки роботи щодо організації належного функціонування 

профільних відділів Центру проведений шляхом дослідження положення про 

Центр, затвердженої структури Центру, положень про відділи, посадових 

інструкцій, штатного розпису та інших документів.  

Відповідно до Положення про Третій київський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого наказом 

Координаційного центру з надання правової допомоги від 30.03.2015 № 81 у 

редакції наказу Координаційного центру з надання правової допомоги 

від 03.01.2017 № 63 (далі – Положення про Центр) його діяльність поширюється 

на територію міста Києва.  

Місцевий центр підпорядковується Регіональному центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві. 

Пунктом 7 Положення про Центр передбачено, що основними завданнями 

місцевого центру є: 

1) підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення 

(правопросвітництво); 

2) надання безоплатної первинної правової допомоги і безоплатної 

вторинної правової допомоги; 

3) забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України.  

До аудиту надано звіти про виконання квартальних планів заходів 

місцевого центру в 2016 році (звіти за ІІІ та IV квартали) та в 2017 року (звіти за 

І та ІІ квартали), що підписані директором Центру Рудих Ю.А. із зазначенням 

найменування завдань, відповідальних виконавців, термінів виконання заходів, а 

також найменування та значень показників результативності виконання заходів 

та їх фактичного виконання. Звіти про виконання квартальних планів заходів 

складені місцевим центром на виконання наказу Координаційного центру «Про 



затвердження Порядку організації оперативного планування та моніторингу 

діяльності Координаційного центру з надання правової допомоги та його 

територіальних відділень» від 26.07.2016 № 175.  

З метою забезпечення доступу громадян до безоплатної правової допомоги, 

розширення можливостей надання їм як первинної, так і вторинної правової 

допомоги у цивільних та адміністративних справах, передбачено утворення та 

розвиток мережі дистанційних та мобільних пунктів доступу до безоплатної 

правової допомоги для соціально-вразливих категорій громадян, зокрема: 

інвалідів, людей похилого віку, людей із особливими потребами, ветеранів війни, 

дітей-сирот, дітей, позбавлених батьківського піклування, внутрішньо-

переміщених осіб, а також осіб, які проживають у віддалених населених пунктах.  

Станом на час проведення внутрішнього аудиту згідно зі структурою 

місцевого центру, затвердженою наказом від 17.02.2017 № 5 та штатним 

розписом, затвердженим директором Регіонального центру з надання БВПД у 

місті Києві 17.02.2017 в кількості 18 штатних одиниць, в Центрі створені та 

функціонують наступні структурні підрозділи:  

- керівництво (1 штатна одиниця – директор Центру); 

- відділ правової інформації та консультацій (3 штатні одиниці); 

- відділ організації надання безоплатної вторинної правової допомоги 

та роботи з адвокатами (3 штатні одиниці); 

- відділ представництва (3 штатні одиниці); 

- відділ правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги (2 штатні одиниці); 

- відділ фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгалтерського 

обліку (2 штатні одиниці); 

- відділ організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та 

персоналу (2 штатні одиниці); 

- відділ підтримки та розвитку інфраструктури (2 штатні одиниці).   

Місцевий центр очолює директор, який призначається на посаду і 

звільняється з посади директором Координаційного центру, та який відповідно 

до Положення про Центр: 

- організовує його роботу, відповідає за виконання покладених на 

місцевий центр завдань, звітує перед Регіональним центром; 

- видає в межах компетенції накази організаційно-розпорядчого 

характеру, контролює їх виконання; 

- відповідно до визначених Координаційним центром кваліфікаційних 

вимог призначає на посади та звільняє з посад; 

- забезпечує цільове використання коштів та майна місцевого центру, 

організовує ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання та 

подання бухгалтерської звітності в установленому порядку; 

- подає пропозиції Регіональному центру до бюджетного запиту, 



кошторису, штатного розпису, помісячного плану асигнувань, розрахунків до 

кошторису місцевого центру, внесення змін до них; 

- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства та 

Положення про Центр. 

Посада заступника директора в місцевому центрі відсутня. Слід зазначити, 

що за результатами проведення інтерв’ю з директором Центру Рудих Ю.А. 

встановлено виконання ним всіх обов’язків передбачених Положенням про 

Центр, робота профільних відділів місцевого центру налагоджена належним 

чином, взаємодія між відділами та з Регіональним центром сприяє виконанню 

покладених на Центр завдань.  

Разом з тим аудитом встановлено, що з моменту створення відділ 

підтримки та розвитку інфраструктури, який містить 2 штатні одиниці 

неукомплектований, тобто дві посади залишаються вакантними, проте цей факт 

жодним чином не впливає на якість та безперебійність роботи Центру.  

Основною проблемою в діяльності Центру директор визнає 

незадоволеність клієнтів роботою деяких адвокатів, при цьому в кожному 

конкретному випадку з’ясовуються обставини конфлікту та знаходяться шляхи 

вирішення.  

Стосовно поліпшень у роботі Центру, то керівник до них відносить 

встановлення єдиних стандартів роботи усіх центрів на території України, що 

надають безоплатну правову допомогу. 

Відповідно до Положення про відділ правової інформації та консультацій 

місцевого центру (далі – відділ правової інформації) основними завданнями 

вказаного відділу є:  

- надання безоплатної первинної правової допомоги, зокрема, 

здійснення попереднього консультування осіб, які звертаються до місцевого 

центру про надання безоплатної правової допомоги, роз’яснень положень 

законодавства у сфері надання безоплатної правової допомоги та порядку 

отримання такої допомоги;  

- забезпечення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги 

суб’єктів права на неї, визначених пунктами 1-22, 8–12 частини першої та 

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

(далі –Закон);  

- забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України.  

Відділ у своїй роботі підпорядковується, є підзвітним та підконтрольним 

директору місцевого центру відповідно до розподілу обов’язків. Разом з тим 

діяльність відділу спрямовується і координується відділом організації надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Регіонального центру – в частині 

забезпечення доступу та надання безоплатної правової допомоги, а також 

відділом забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її 



надавачів Регіонального центру – в частині забезпечення якості безоплатної 

правової допомоги.  

Завдання, покладені на відділ правової інформації, фактично виконують 

начальник відділу Власенко Н.М. та головний спеціаліст Москалюк Є.В., які 

відповідають кваліфікаційним вимогам, встановленими Координаційним 

центром. Начальник відділу підпорядковується безпосередньо директору 

місцевого центру.  

Слід зазначити, що за результатами проведення інтерв’ю з начальником 

відділу правової інформації та консультацій Власенко Н.М. встановлено, що 

фактичні обов’язки відповідають тим завданням, які покладені згідно посадових 

інструкцій. Взаємодія між відділами Центру та Регіональним центром сприяє 

виконанню посадових обов’язків.  

Дослідивши всі напрями роботи шляхом перевірки документів, справ, 

інформації, звітів, а також за результатами спостереження за роботою 

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

виконуються у повному обсязі. 

Відповідно до Положення про відділ організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами місцевого центру (далі –

відділ організації надання БВПД) основними завданнями відділу є:  

- організація надання безоплатної вторинної правової допомоги 

суб’єктам права на неї, визначеним пунктами 1-22, 8–12 частини першої та 

частини другої статті 14 Закону;  

- здійснення моніторингу виконання адвокатами, що залучаються до 

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

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

відділу організації надання БВПД. 

Відділ у своїй роботі підпорядковується, є підзвітним та підконтрольним 

директору місцевого центру відповідно до розподілу обов’язків. Разом з тим 

діяльність відділу спрямовується і координується відділом організації надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Регіонального центру – в частині 

організації надання безоплатної правової допомоги, а також відділом 

забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів 

Регіонального центру – в частині забезпечення якості безоплатної правової 

допомоги.  

Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду відповідно до 

кваліфікаційних вимог, визначених Координаційним центром, та звільняє з 

посади директор місцевого центру за погодженням з Регіональним центром. 

Начальник відділу підпорядковується директору Місцевого центру.  

Штатна чисельність відділу організації надання БВПД становить три 

штатні одиниці. За період проведення аудиту у відділу залишалась наявна одна 

вакансія – головного спеціаліста. Заступник начальника відділу Хоріщенко В.Г. 



знаходиться у декретній відпустці. На момент завершення аудиту на посаду 

головного спеціаліста відділу був прийнятий працівник. Таким чином на час 

завершення аудиту відділ укомплектований повністю.  

Слід зазначити, що за результатами проведення інтерв’ю з начальником 

відділу організації надання БВПД Кладовщиковою В.О., дослідженням 

напрямків роботи шляхом перевірки документів, справ, інформації, звітів, а 

також за результатами спостереження за роботою працівників відділу 

встановлено, що всі завдання передбачені положенням про відділ та посадовими 

інструкціями начальника виконуються у повному обсязі, але слід зазначити, що 

аудитом встановлено окремі порушення та недоліки. 

Зокрема, невідповідність начальника відділу кваліфікаційним вимогам до 

посади. Так, відповідно до кваліфікаційних вимог на посаду начальника відділу 

організації надання БВПД призначається особа, яка має вищу юридичну освіту 

не нижче першого (бакалаврського) рівня. При цьому аудитом встановлено, що 

Кладовщикова В.О. немає юридичної освіти.  

Варто відмітити, що відсутність юридичної освіти не впливає на якість 

виконання посадових обов’язків. Фактів неналежного виконання завдань, що 

виникають в роботі місцевого центру, аудитом не встановлено.  

До недоліків в роботі можна віднести не проведення інформування відділу 

організації надання БВПД Регіонального центру про випадки відмов адвокатів 

від надання БВПД. При цьому відмови адвокатів приймати доручення 

реєструються у відповідному журналі. Форма журналу розроблена в довільній 

формі, типова форма органом управління не затверджена.  

Також аудитом встановлено, що начальник відділу організації надання 

БВПД виконує нетипові функції, які не передбачені положенням про відділ, а 

саме: прийняття та перевірка звітів адвокатів, які надають БВПД за дорученнями 

виданими Регіональним центром.   

В цілому, незважаючи на виявлені недоліки в роботі відділу, завдання та 

обов’язки, що покладаються на відділ виконуються належним чином, що не 

позначається на ефективній роботі Центру.  

Відповідно до Положення про відділ представництва місцевого центру 

основними завданнями відділу є:  

- здійснення представництва інтересів осіб, визначених пунктами 1-

22, 8 –12 частини першої та частиною другою статті 14 Закону, в судах, інших 

державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами 

на підставі довіреності, виданої особою, яка звернулася за безоплатною 

вторинною правовою допомогою; 

- складення документів процесуального характеру за зверненням 

суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу після прийняття 

рішення про надання такої допомоги. 

Відділ у своїй роботі підпорядковується, є підзвітним та підконтрольним 



директору Місцевого центру відповідно до розподілу обов’язків. Разом з тим 

діяльність відділу спрямовується і координується відділом організації надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, а також відділом забезпечення якості 

правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру 

– в частині забезпечення якості безоплатної правової допомоги.  

Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду відповідно до 

кваліфікаційних вимог, визначених Координаційним центром, та звільняє з 

посади директор місцевого центру за погодженням з Регіональним центром. 

Начальник відділу підпорядковується директору місцевого центру.  

Слід зазначити, що штатна чисельність відділу представництва становить 

три штатні одиниці. Станом на момент завершення аудиту фактично зайнятою 

була одна штатна одиниця – начальник відділу, яку обіймає Шкурко В.К.  

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

також дослідивши всі напрями роботи шляхом перевірки документів, справ, 

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

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

виконуються у повному обсязі та належним чином.  

Щодо поліпшень у роботі начальник відділу представництва Шкурко В.К. 

зазначив необхідність наявності єдиної законодавчої бази на комп’ютері, що 

дозволить пришвидшити пошук необхідного нормативного документа та в 

результаті скоротить час надання правової допомоги, а також внесення змін в 

діючий Закон в частині можливості надання запитів щодо отримання необхідної 

інформації в підприємствах, установах, організаціях з питань надання БВПД.  

Відповідно до Положення про відділ правопросвітництва та взаємодії з 

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

правопросвітництва) місцевого центру основними завданнями є:  

- правопросвітництво у територіальних громадах;  

- сприяння формуванню та розвитку на відповідній території мережі 

суб’єктів надання безоплатної первинної правової допомоги;  

- налагодження і підтримка ефективної співпраці місцевого центру із 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги, що здійснюють 

свою діяльність на відповідній території;  

- надання органам місцевого самоврядування консультаційно-

методичної допомоги з питань утворення спеціалізованих установ, які надають 

безоплатну первинну правову допомогу, та залучення до її надання юридичних 

осіб приватного права та фізичних осіб. 

Відділ у своїй роботі підпорядковується, є підзвітним та підконтрольним 

директору місцевого центру відповідно до розподілу обов’язків. Разом з тим 

діяльність відділу спрямовується і координується: 

1) в частині інформаційного супроводження діяльності системи надання 

безоплатної правової допомоги – відділом комунікацій та забезпечення доступу 



до публічної інформації Регіонального центру; 

2) в частині забезпечення якості правової допомоги – відділом 

забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів 

Регіонального центру. 

Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду відповідно до 

кваліфікаційних вимог, визначених Координаційним центром, та звільняє з 

посади директор місцевого центру за погодженням з Регіональним центром. 

Начальник відділу підпорядковується директору місцевого центру.  

Слід зазначити, що штатна чисельність відділу становить дві штатні 

одиниці. Станом на момент завершення аудиту фактично зайнятою була одна 

штатна одиниця – головний спеціаліст Мусієнко Г.Б., яка з 21.06.2016 і по даний 

час знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років. Враховуючи 

вищевикладене анкетування та інтерв’ю з працівниками відділу не проведено.  

Головний спеціаліст відділу згідно з посадовою інструкцією виконує такі 

завдання та обов’язки: 

- забезпечує своєчасне та якісне виконання завдань та доручень; 

- розповсюджує інформацію у сфері захисту прав, свобод і законних 

інтересів осіб, надання безоплатної правової допомоги; 

- проводить тематичні семінари, лекції, зокрема у навчальних 

закладах; 

- збирає, узагальнює та надає відділу правової інформації та 

консультацій місцевого центру інформацію про суб’єктів надання безоплатної 

первинної правової допомоги, які здійснюють свою діяльність на відповідній 

території; 

- встановлює та підтримує постійні контакти з суб’єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги на відповідній території; 

- забезпечує інформаційне супроводження діяльності місцевого 

центру та інформування щодо права на безоплатну правову допомогу; 

-  взаємодії з іншими відділами місцевого центру та виконує інші 

функції відповідно до покладених на відділ завдань.  

В зв’язку з неукомплектуванням відділу завдання та функції, покладені на 

відділ правопросвітництва, фактично виконує директор Центру Рудих Ю.А. 

У ході анкетування, інтерв’ю з директором Центру, а також дослідивши всі 

напрями роботи шляхом перевірки документів, справ, інформації, звітів 

встановлено, що всі завдання, які покладені на відділ, виконуються у повному 

обсязі та належним чином. 

Відповідно до Положення про відділ фінансів, контрактно-договірної 

роботи та бухгалтерського обліку (далі – відділ фінансів) місцевого центру 

основними покладеними на відділ завданнями є: 

- забезпечення планово-фінансової роботи, управління бюджетними 

коштами у межах установлених бюджетних призначень, ефективного та 



цільового використання коштів загального та спеціального фонду державного 

бюджету (далі – бюджетні кошти) місцевого центру;  

- забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансово-

господарської діяльності, складення фінансової, бюджетної, статистичної та 

іншої звітності місцевого центру;  

- забезпечення укладання, припинення дії контрактів/договорів з 

адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;  

- забезпечення оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу.  

Відділ у своїй роботі підпорядковується, є підзвітним та підконтрольним 

директору місцевого центру відповідно до розподілу обов’язків. Разом з тим 

діяльність відділу спрямовується і координується відділом фінансів, контрактно-

договірної роботи та бухгалтерського обліку Регіонального центру.   

Відділ очолює начальник – головний бухгалтер, якого призначає на посаду 

відповідно до кваліфікаційних вимог, визначених Координаційним центром, та 

звільняє з посади директор місцевого центру за погодженням з Регіональним 

центром. Начальник відділу – головний бухгалтер підпорядковується директору 

місцевого центру.  

Штатна чисельність відділу фінансів становить дві штатні одиниці. Станом 

на момент завершення аудиту відділ укомплектований: посаду начальника 

відділу – головного бухгалтера обіймає Локтіонова В.О., на посаді головного 

спеціаліста відділу (0,5 штатної одиниці) з 01.08.2017 працює Дібрівка Н.М. 

Дослідивши всі напрями роботи відділу фінансів шляхом перевірки 

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

роботою встановлено, що всі завдання, які покладені на цей відділ виконуються 

у повному обсязі.  

У ході анкетування та інтерв’ю з начальником відділу – головним 

бухгалтером Локтіоновою В.О. та головним спеціалістом Дібрівкою Н.М. 

встановлено, що завдання та обов’язки працівниками відділу фінансів 

виконуються своєчасно, взаємодія між відділами налагоджена, матеріально-

технічне забезпечення відділу знаходиться на належному рівні. 

Щодо поліпшень у роботі начальник відділу – головний бухгалтер 

Локтіонова В.О. зазначила про позивний вплив на роботу центру збільшення 

кількості проведених навчань, семінарів, підвищення кваліфікації працівників 

місцевого центру з питань основної діяльності.  

Відповідно до Положення про відділ організаційної роботи, юридичного 

забезпечення діяльності та персоналу (далі – відділ організаційної роботи) 

місцевого центру основними покладеними на відділ завданнями є:  

- організаційне забезпечення діяльності місцевого центру; 

- планування діяльності місцевого центру; 

- забезпечення управління персоналом місцевого центру; 



- юридичне забезпечення діяльності місцевого центру. 

Відділ організаційної роботи у своїй роботі підпорядковується, є 

підзвітним та підконтрольним директору місцевого центру відповідно до 

розподілу обов’язків. Разом з тим діяльність відділу спрямовується і 

координується відділом організаційної роботи, юридичного забезпечення 

діяльності та персоналу Регіонального центру. 

Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду відповідно до 

кваліфікаційних вимог, визначених Координаційним центром, та звільняє з 

посади директор місцевого центру за погодженням з Регіональним центром. 

Начальник відділу підпорядковується безпосередньо директору місцевого 

центру.  

Штатна чисельність відділу фінансів становить дві штатні одиниці. Станом 

на момент завершення аудиту відділ неукомплектований повністю – вакантною 

залишається посада головного спеціаліста. На посаді начальника відділу працює 

Гапинець Надія Миколаївна. 

Дослідивши всі напрями роботи відділу організаційної роботи шляхом 

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

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

відділ виконуються у повному обсязі. 

Крім того, за результатами проведення інтерв’ю з начальником відділу 

організаційної роботи Гапинець Н.М. встановлено, що до її фактичних обов’язків 

входить: забезпечення ведення діловодства в місцевому центрі, зокрема 

реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, оформлення трудових відносин, 

ведення та зберігання трудових книжок, підготовка наказів місцевого центру, які 

входять до компетенції відділу, підготовка табелів обліку робочого часу 

працівників Центру, підготовка та контроль графіка відпусток.  

При цьому аудитом встановлено невідповідність начальника відділу 

організаційної роботи кваліфікаційним вимогам до посади. Так, відповідно до 

кваліфікаційних вимог на посаду начальника відділу організаційної роботи 

призначається особа, яка має вищу юридичну освіту не нижче першого 

(бакалаврського) рівня. Гапинець Н.М. вищою юридичної освіти не має.  

Варто відмітити, що відсутність юридичної освіти не впливає на якість 

виконання посадових обов’язків. Фактів неналежного виконання завдань, що 

виникають в роботі місцевого центру, аудитом не встановлено.  

Щодо можливих поліпшень в роботі місцевого центру Гапинець Н.М. 

назвала поліпшення матеріального заохочення працівників, навчання та 

підвищення кваліфікації за рахунок підприємства, а також створення 

профспілкового комітету.  

Фактів виконання начальником відділу організаційної роботи нетипових 

для себе функцій аудитом не встановлено.  

Відповідно до Положення про відділ підтримки та розвитку 



інфраструктури (далі – відділ інфраструктури) місцевого центру основними 

завданнями покладеними на відділ є:  

- матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевого центру;  

- забезпечення функціонування та розвиток інформаційної 

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

- технічне забезпечення збирання, узагальнення та аналізу інформації, 

що надходить від інших структурних підрозділів місцевого центру.  

Відділ у своїй роботі підпорядковується, є підзвітним та підконтрольним 

директору місцевого центру відповідно до розподілу обов’язків. Разом з тим 

діяльність відділу спрямовується і координується відділом підтримки та 

розвитку інфраструктури Регіонального центру.  

Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду відповідно до 

кваліфікаційних вимог, визначених Координаційним центром, та звільняє з 

посади директор місцевого центру за погодженням з Регіональним центром. 

Начальник відділу підпорядковується директору місцевого центру.  

Слід зазначити, що штатна чисельність відділу інфраструктури становить 

дві штатні одиниці: начальник відділу та головний спеціаліст. Станом на момент 

завершення аудиту дані посади є вакантними. Враховуючи вищевикладене 

анкетування та інтерв’ю з працівниками відділу не проведено.  

В зв’язку з неукомплектуванням відділу завдання та функції, покладені на 

відділ інфраструктури по можливості виконують інші працівники Центру.   

Аудитом повноти виконання профільними відділами Центру завдань та 

обов’язків, необхідних для належного та ефективного функціонування місцевого 

центру встановлено наявність договорів про виконання робіт/надання послуг на 

замовлення від 01.08.2015 № 01 з громадянкою Кізяк Людмилою Вікторівною та 

від 01.03.2016 без номера з громадянкою Григоренко Ніною Павлівною 

(додаткова угода від 01.04.2017 без номера).  

Предметом зазначених договорів є зобов’язання виконавців на платній 

основі за вказівкою місцевого центру виконувати роботу (надавати послуги) із 

підтримання чистоти та належного санітарного стану офісного приміщення 

загальною площею 145,1 кв.м, в якому функціонує Місцевий центр.  

Копії договорів про виконання робіт/надання послуг на замовлення в 

Додатку 1 до звіту.  

Оплата за вищезгаданими договорами здійснюється за рахунок асигнувань 

по КЕКВ 2110 «Заробітна плата» при фактичній відсутності в штатному розписі 

посади прибиральниці внаслідок економії фонду оплати праці (підпункт 4 пункту 

2.1.1.1 Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, 

затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 у 

редакції від 21.06.2012 № 754 – винагороди та інші виплати, нараховані 

працівникам, які не перебувають у штаті установи, організації, відповідно до 

умов цивільно-правового договору, за винятком суб’єктів господарювання).  



Проте враховуючи систематичне виконання трудових обов’язків за даними 

договорами, відсутність строку виконання робіт (надання послуг) та значну 

часову тривалість дії договорів (близько року), відносини з виконавцями 

договорів містять ознаки трудових, а не цивільно-правових.  

Таким чином, враховуючи необхідність виконання робіт (надання послуг) 

із підтримання чистоти та належного санітарного стану офісного приміщення 

загальною площею 145,1 кв.м., в штатному розписі та структурі Місцевого 

центру відсутній профільний відділ чи окремий працівник з відповідними 

завданнями та обов’язками, що свідчить про доцільність перегляду штатного 

розпису Центру. 

Інших недоліків та порушень при організації функціонування профільних 

відділів Центру аудитом не встановлено.  

Висновок: Отже, аудитом оцінки роботи щодо організації належного 

функціонування профільних відділів Центру виявлені наступні факти та 

недоліки: 

-  недотримання під час заповнення вакантних посад кваліфікаційних 

вимог, встановлених Координаційним центром в частині відсутності в окремих 

начальників відділів вищої юридичної освіти; 

- укладення договорів про надання послуг з підтримання чистоти 

офісного приміщення, що трактуються Центром як цивільно-правові угоди, 

попри те що відносини мають ознаки трудових і потребують відповідного 

оформлення. 

 

2. Оцінка стану виконання Центром функцій щодо забезпечення 

організації надання правової допомоги у адміністративних, цивільних 

справах. 

 

Третій київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги надає правові послуги відповідно до Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу», Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу, 

Кримінального кодексу України, Кодексу про адміністративні правопорушення 

та інших нормативно-правових актів. 

Місцевим центром у 2017 році було укладено 21 контракт з адвокатами, які 

надають безоплатну правову допомогу на постійній основі. Договори з 

адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій 

основі в охопленому аудитом періоді не укладались. 

Діяльність Місцевого центру поширюється на територію міста Києва. 

За період з 01.07.2015 по 31.12.2015 Місцевий центр отримав  

401 звернення і видав 70 доручень. 

Відповідно до Довідки про роботу Центру за 2016 рік отримано  



1 085 звернень та прийнято 94 рішення про надання БВПД (видано доручень). 

З 01.01.2017 року по 31.07.2017 року Центром отримано та зареєстровано  

1186 звернень та прийнято 112 рішень про надання БВПД. 

 

 
 

Проаналізувавши результати вищезазначеного графіку, прослідковується 

значний спад у відсотковому співвідношенні кількості звернень до виданих 

доручень в періоді з 01.08.2016 по 01.01.2017 року. Така ситуація пояснюється 

тим, що в даний період білшість звернень клієнтів до Центру стосувались 

надання первинної безоплатної правової допомоги або клієнти не належали до 

однієї із вразливих категорій осіб визначених пунктами 1,2, 8 – 12 частини першої 

статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу». 

Всього в охопленому аудитом періоді скасовано 15 доручень. Основною 

причиною скасувань виданих доручень була заміна адвоката. 

Відповідно до локальних планів заходів Третього київського МЦ з надання 

БВПД на І-ІІ квартал 2017 року Місцевим центром організовано та забезпечено 

проведення заходів для виконання завдань, які визначені у планах пріоритетними 

на І та ІІ квартал 2017 року. 

Слід зазначити, що відповідно до звітів про виконання планів показники, 

які передбачені, виконано не в повному обсязі, також слід зазначити, що по 

окремих заходах фактичні значення показників перевищують заплановані.  

Така ситуація може свідчити про неналежний підхід до планування 

показників щодо реалізації заходів. 

Відповідно до інформації, наданої начальником відділу представництва 

Третього київського МЦ з надання БВПД, Місцевим центром підписано 15 

меморандумів та угод про співпрацю із суб’єктами надання первинної правової 

допомоги, що свідчить про налагоджену співпрацю із партнерами щодо надання 



первинної правової допомоги. 

Також згідно з інформацією та журналом реєстрації звернення громадських 

формувань Центром надано консультацій 12 громадським організаціям з питань 

їх реєстрації.  

Надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, яка бажає 

отримати правову допомогу, організовано у Центрі відповідно до Методичних 

рекомендацій щодо організації надання безоплатної вторинної правової 

допомоги місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, затверджені наказом № 160.  

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

правову допомогу (далі – клієнт), працівник відділу правової інформації та 

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

порядок подання звернення про надання БВПД, його розгляду Центром, 

прийняття рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги або 

про відмову у наданні такої допомоги, повідомлення клієнта про прийняте 

рішення та залучення адвоката. 

Відомості про кожного клієнта вносяться до реєстраційної картки клієнта 

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

спеціального модуля комплексної інформаційно-аналітичної системи організації 

надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – КІАС).  

Перед внесенням відомостей до РКК працівник відділу правової 

інформації та консультації місцевого центру отримує підписану клієнтом або 

законним представником клієнта згоду на оброблення персональних даних. 

Перевіркою комплектності документів, що підтверджують належність 

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

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

вторинну правову допомогу, по 50 зверненнях, за результатами якої встановлено, 

що у окремих випадках належним чином не заповнені реєстраційні картки 

клієнтів, а саме до карток не внесені дані про надання БВПД або її відмову.  

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

відмову в наданні БВПД Третім київським місцевим центром у Додатку 2 до 

звіту. 

Процес розподілу доручень між адвокатами у Центрі відбувається 

відповідно до переліку адвокатів та узагальнених даних по завантаженності 

адвоктів, які складаються із щоденної інформації щодо виданих доручень у 

розрізі адвокатів. 

Станом на 31.07.2017 до Місцевого центру надходило від клієнтів 20 скарг 

на адвокатів, основними причинами яких є неналежне на думку заявника надання 

БВПД адвокатами та 7 скарг від клієнтів щодо роботи Центру. Всі скарги 

розглянуто та надано обгрунтовані відповіді. 

У ході проведення аудиту на сайті Регіонального центру з надання 



безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві розміщувалася 

інформація про проведення планового аудиту діяльності Третього київського 

місцевого центру з надання БВПД працівниками Координаційного центру. 

 У ході аудиту проведено анкетування 10-ти адвокатів, з якими Центром 

укладені контракти про надання БВПД. 

Відповідно до анкетування та інтерв’ювання практично всі адвокати вчасно 

звітують перед Центром та не вбачають проблем зі звітуванням. Адвокати, які 

зверталися за консультативно-методичною допомогою, отримували 

кваліфіковані консультації та задоволені співпрацею з Центром (відношенням 

працівників відділів). 

Висновок: аудитом стану виконання центром функцій щодо забезпечення 

організації надання правової допомоги у адміністративних, цивільних справах 

встановлено наступні порушення: 

- перевіркою комплектності документів встановлено, що у окремих 

випадках належним чином не заповнені реєстраційні картки клієнтів; 

- відповідно до звітів про виконання планів заходів Третього 

київського МЦ з надання БВПД за І та ІІ квартал 2017 року, показники, які 

передбачені виконано не в повному обсязі. 

 

3. Аналіз установчих та внутрішніх нормативних документів, що 

регулюють діяльність установи. Стан усунення недоліків та порушень, 

виявлених попередніми контрольними заходами. 

 

У періоді, що підлягав аудиторському дослідженню, Центр здійснював 

свою діяльність відповідно до: 

1. Положення про Третій київський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, затвердженого наказом Координаційного центру з 

надання правової допомоги від 30.03.2015 № 81 (у редакції наказу 

Координаційного центру з надання правової допомоги від 03.01.2017 № 63); 

2. Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом 

Третього київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги на 2016-2020 роки, який зареєстровано Управлінням праці та 

соціального захисту населення Шевченківської районної в місті Києві 

адміністрації № 270 від 19.08.2016 та схвалено зборами трудового колективу 

29.07.2016 (далі – Колективний договір); 

3. Наказ Третього київського місцевого центру з надання БВПД «Про 

затвердження Положення про облікову політику Третього київського місцевого 

центру з надання БВПД» від 06.09.2016 № 6(зі змінами. від 28.02.2017 № 7, від 

14.03.2017 № 9). 

Контрольних заходів впродовж охопленого аудитом періоду у Центрі не 

проводилось.  



Висновок: за результатами аналізу документів, на підставі яких 

здійснюється діяльність Центру, недоліки та порушення не виявлено.  

 

4. Оцінка правильності складання та затвердження кошторису, 

внесення до нього змін. Загальний стан виконання кошторису. 

 

При аудиті даних питань застосовувались методи документальної 

перевірки, опитування, аналітичного огляду, арифметичної перевірки документів 

та перевірки документів по суті. 

Оцінці підлягали: плани асигнувань загального фонду, кошториси, довідки 

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

бухгалтерська звітність. 

Аудит складання та затвердження кошторисів, планів асигнувань (за 

винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, внесення до 

них змін проведено за 2015-2017 роки. 

Відповідальним за складання та забезпечення затвердження кошторису 

розпорядником бюджетних коштів вищого рівня (Координаційний центр) є 

начальник відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгалтерського 

обліку-головний бухгалтер Локтіонова В.О. 

Для оцінювання ефективності функціонування процесу складання та 

затвердження кошторису, внесення до нього змін, проведено перевірку 

достовірності та законності складання та затвердження кошторисів на 2015-2017 

роки, а також внесення змін до них. 

Оцінкою обґрунтованості потреби у бюджетних асигнуваннях на 

утримання установи встановлено, що показники видатків, які включаються до 

кошторису, обґрунтовані відповідними розрахунками за кожним кодом 

економічної класифікації видатків або класифікації кредитування бюджету і 

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

При перерозподілі бюджетних асигнувань у розрізі економічної 

класифікації видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних 

призначень за бюджетною програмою вносяться зміни до кошторису, 

помісячного та річного плану асигнувань. 

У разі внесення змін до кошторису, плану асигнувань загального фонду 

бюджету складаються відповідні довідки, які затверджуються керівником 

вищестоящої організації. 

На 2015 рік кошторис за КПКВ 3603020 у сумі 460 900,00 грн затверджено 

в.о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги  

Лаврінком М.В., на 2016 рік у сумі 703 740,00 грн – директором Координаційного 

центру Вишневським А.В., на 2017 рік у сумі 1 153 267,00 грн та КПКВ 3603030 

у сумі 27 000,00 грн – директором Регіонального центру з надання БВПД у  

місті Києві Василякою О.М. 



Зміни до кошторисів по загальному фонду вносилися на підставі довідок 

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

бюджету) загального фонду бюджету, затвердженими належним чином. 

Відповідно до Звіту про надходження та використання коштів загального 

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

584 037,15 грн, за 2016 рік – 961 835,73 грн, за І півріччя 2017 року –  

496 101,07 грн, що відповідає даним фінансової звітності.  

Висновок: недоліків у функціонуванні процесу складання та затвердження 

кошторису, а також внесення до нього змін, при проведенні аудиту не виявлено. 

 

5. Оцінка стану використання коштів, передбачених у Державному 

бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу.  

 

Із урахуванням децентралізації повноважень у системі БВПД з 01.01.2017 

та у зв’язку зі змінами, внесеними наказом Координаційного центру з надання 

правової допомоги від 03.01.2017 № 63, до Положення про Третій київський 

місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Місцевий 

центр відповідно до покладених на нього завдань укладає контракти/договори з 

адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають БВПД, видає 

доручення адвокатам для надання БВПД суб`єктам відповідного права, 

визначеним пунктами 1,2,8-12 частини першої та частиною другою статті 14 

Закону «Про безоплатну правову допомогу», приймає рішення про заміну 

адвоката, забезпечує оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які 

надають БВПД, в установленому порядку тощо. 

Механізм прийняття актів, перевірки їх комплектності, правильності 

розрахунку розміру винагороди та відшкодування витрат адвокатами 

встановлено Методичними рекомендаціями щодо прийняття і перевірки актів 

надання БВПД, затвердженими наказом Регіонального центру від  

07.10.2015 № 35. 

Із інтерв’ю начальника відділу організації надання БВПД та роботи з 

адвокатами Кладовщикової В.О. встановлено, що процес перевірки та оплати 

актів надання БВПД у Центрі проводиться наступним чином. 

У разі надходження до Центру акта начальник відділу організації надання 

БВПД та роботи з адвокатами здійснює суцільну перевірку комплектності акта 

та правильності розрахунку розміру винагороди та відшкодування витрат 

адвокатам, які надають БВПД, як за дорученнями, виданими Регіональним 

центром та місцевими центрами до 01.01.2017, так і за дорученнями, виданими 

Регіональним центром після 01.01.2017 на надання БВПД у кримінальних 

провадженнях, та дорученнями, виданими у цивільних та адміністративних 

справах Місцевим центром з 01.01.2017 року. 



Слід зазначити, що у Положенні про відділ організації надання БВПД та 

роботи з адвокатами, затвердженого наказом Регіонального центру з надання 

БВПД у місті Києві від 26.06.2017 № 26 (далі – Положення № 26) такі функції не 

передбачені, тоді як відповідно до посадової інструкції начальника зазначеного 

відділу одним із його обов’язків є прийняття, перевірка комплектності актів 

надання БВПД, правильності розрахунку розміру винагороди та відшкодування 

витрат адвокатів. Тобто дана функція є нетиповою для працівника вказаного 

відділу та не відповідає завданням і функціям, визначеним у Положенні № 26. 

Після підписання начальником відділу організації надання БВПД та роботи 

з адвокатами та директором Місцевого центру акти надання БВПД за 

дорученнями, виданими Регіональним центром на надання БВПД у 

кримінальних провадженнях, та за дорученнями, виданими Місцевим центром 

на надання БВПД у цивільних та адміністративних справах до 01.01.2017, 

передаються на підставі актів прийому-передачі до Регіонального центру для 

оплати. 

Згідно із підпунктом 10 пункту 8 Положення про центри з надання БВПД, 

затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02.07.2012 

№ 967/5, у редакції наказу від 22.12.2016 № 3752/5, регіональні центри з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до покладених на них 

завдань: 

- приймають подані адвокатами акти надання безоплатної вторинної 

правової допомоги з відповідними додатками, здійснюють перевірку їх 

комплектності, правильності розрахунку розміру винагороди та відшкодування 

витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у разі 

необхідності спільно з адвокатами приводять їх у відповідність до встановлених 

вимог, забезпечують підписання і затвердження прийнятих актів надання 

безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками. 

Прийняття, перевірку комплектності та правильності розрахунку розміру 

винагороди, підписання та передачу актів до Регіонального центру доручено 

директору Місцевого центру Рудих Ю.А. на підставі довіреності від 12.01.2017 

№ 03, підписаної директором Регіонального центру Василякою О.М. 

Підписані начальником відділу організації надання БВПД та роботи з 

адвокатами акти надання БВПД за дорученнями, виданими Місцевим центром з 

01.01.2017 на надання БВПД у цивільних та адміністративних справах, 

передаються до відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та 

бухгалтерського обліку Центру. Начальник зазначеного відділу – головний 

бухгалтер здійснює перевірку правильності заповнення реквізитів акта, підписує 

і передає на затвердження директору Центру, після чого готується реєстр 

фінансових зобов`язань та платіжне доручення на його оплату. 

Тобто всі акти надання БВПД і за дорученнями, виданими Регіональним 

центром, і за дорученнями, виданими Місцевим центром, суцільно перевіряє 



працівник відділу організації надання БВПД та роботи з адвокатами.  

Дана ситуація призводить до перевантаження працівника відділу 

організації надання БВПД та роботи з адвокатами, що може бути причиною 

порушень, які описані нижче. 

Так, дата фактичного прийняття акта із відповідними додатками у журналі 

реєстрації не співпадає із датою самого акту. Згідно з актом надання БВПД від 

27.07.2017 № 8 та додатками до нього, прийнятим від адвоката Петрашенко В.П., 

який надавав правову допомогу, передбачену пунктом 3 частини другої статті 13 

Закону України «Про безоплатну правову допомогу», по цивільній справі за 

дорученням від 29.03.2017 № 03-0000191, завершено надання правової допомоги 

12.05.2017 року. Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання БВПД, що 

є невід’ємною частиною акта подано до Центру 16.06.2017 і в журналі реєстрації 

зареєстровано тією ж датою, а акт підписано 27.07.2017, тобто після 76 днів із 

дня завершення надання правової допомоги.  

Слід зазначити, що відповідно до п. 23 Положення про Третій київський 

місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

затвердженого наказом Координаційного центру від 03.01.2017 № 63, Центр 

забезпечує оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу в установленому порядку. Порядок та 

методика оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають БВПД, 

регламентовано Постановою № 465. Відповідно до п. 4 Методики № 465 виплата 

адвокатам винагороди за надану ними правову допомогу і відшкодування витрат, 

пов’язаних з наданням такої допомоги, здійснюються один раз на місяць не 

пізніше останнього робочого дня цього місяця на підставі доручення для 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та акта надання безоплатної 

вторинної правової допомоги з відповідними додатками (далі - акт), 

складеного за формою, затвердженою Мін’юстом. Форму акта надання 

безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками (розрахунки 

винагороди) затверджено наказом Мін’юсту від 16.10.2014 № 1702/5. Тобто 

додатки є невід`ємною частиною акта, тоді як фактично дати подачі акта та 

додатків (розрахунків винагороди) до нього не співпадають. 

Також п.1 контрактів з адвокатом, який надає БВПД на постійній основі, 

передбачено здійснення оплати послуг адвоката та відшкодування його витрат, 

пов’язаних з наданням БВПД, в установленому порядку (з урахуванням обраної 

адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності та дотримання строків 

подання актів з відповідними додатками, визначеними у контракті). Підпунктом 

4 пункту 5 контрактів передбачено подання актів надання БВПД з 

відповідними додатками протягом 45 календарних днів після завершення 

стадії провадження (коли оплата здійснюється за стадіями провадження 

(процесу) або виконання доручення та на його вимогу інформацію про стан 

надання такої допомоги. 



Пунктами 6,7 Методики № 465 передбачено, що при обчисленні розміру 

винагороди адвоката за надання правової допомоги, передбаченої пунктами 2,3 

частини другої статті 13 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» 

застосовується коефіцієнт подання адвокатом акта, значення якого наведені у 

підпункті 3.6 пункту 3 Методики 465, згідно з яким зазначений коефіцієнт 

подання адвокатом акта (Кзвіт) застосовується згідно з умовами контракту 

(договору) між центром та адвокатом, який надає правову допомогу, із 

значеннями, наведеними в таблиці 4 вищевказаного підпункту. 

Строк подання акта визначається починаючи з дня, що настає за днем 

завершення надання правової допомоги за дорученням Центру, а у разі, коли 

оплата за надання правової допомоги здійснюється за кожною завершеною 

стадією провадження (процесу) – з дня, що настає за днем завершення 

відповідної стадії провадження (процесу). 

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що оплата 

проводиться лише на підставі акта з додатками. 

Перевірку комплектності актів та правильності розрахунків винагороди 

проведено по всіх 10-ти актах, які було оплачено з 01.01.2017 по 31.07.2017 року,  

або 100,0 % за результатами якої встановлено порушень по 2-х актах, що 

становить 20,0 % від перевірених на загальну суму 244,20 гривень. 

Реєстр доручень, по яких проводилась перевірка актів надання БВПД 

Третім київським МЦ з надння БВПД та розрахунок зайво виплаченої та 

недоплаченої винагороди адвокатам, у Додатку 3 до звіту. 

Також при умові врахування дати, якою підписано акт із додатками 

адвокатом та директором Центру, та застосування коефіцієнта подання адвокатом 

акта під час обчислення розміру винагороди можливі втрати бюджетних 

коштів Центром становитимуть 252,60 гривень. 

Причинами такого результату є перевантаження нетиповими функціями 

працівника, що перевіряє акти. 

Відповідно до акта надання БВПД від 24.04.2017 року № 1 отриманого від 

адвоката Каленської Т.М., яка надавала правову допомогу по цивільній справі за 

дорученням від 15.02.2017 року № 03-0000171, при розрахунку винагороди за 

надання правової допомоги допущено арифметичну помилку, внаслідок чого 

адвокату зайво нараховано винагороди за надання БВПД на суму  

160,00 гривень.  

Відповідно до акту надання БВПД від 29.06.2017 року № 4 отриманого від 

адвоката Парсентьєва І.В., який надавав правову допомогу по цивільній справі 

за дорученням від 20.04.2017 № 03-0000199, при розрахунку винагороди за 

надання правової допомоги невірно застосований коефіцієнт кількості 

підготовлених та поданих позовних заяв у порядку окремого провадження (Кпд), 

тобто адвокатом складена заява про перегляд судового рішення, яка була 

визначена як інший процесуальний документ, коли потрібно було визначити, як 



процесуальний документ, а саме заява про перегляд судового рішення ВСУ чи за 

нововиявленими обставинами або відповідне заперечення. Що призвело до 

недоплати адвокату коштів у сумі 84,20 гривень. 

Висновок: виконання начальником відділу організації надання БВПД та 

роботи з адвокатами нетипових для зазначеного відділу функцій призводить до 

його перевантаження та незабезпечення реалізації на належному рівні 

поставлених завдань по перевірці актів, про що свідчать вищевказані порушення.  

Всього аудитом проведено перевірку розрахунку винагороди та 

відшкодування витрат адвокатам, які надавали БВПД по 10 дорученнях, що 

становить 100,0 % до загальної кількості відзвітованих доручень, за результатами 

якої у 2-х випадках виявлено порушення на загальну суму 244,20 грн, що 

становить 3,1 % до загальної суми перевірених доручень, що знаходиться в 

межах статистичної похибки. 

 

6. Оцінка ведення обліку коштів, виданих під звіт 

 

Аудит дотримання законодавства при використанні коштів виданих під звіт 

проведено суцільним способом за період з 01.07.2015 по 31.07.2017.  

Аудитом встановлено, що в 2015 році за даними звіту про надходження та 

використання коштів загального фонду (форма № 2д) видатки по КЕКВ 2250 

«Видатки на відрядження» не затверджувались, фінансування не здійснювалось, 

касові та фактичні видатки не проводились.  

Видача коштів під звіт по іншим кодам економічної класифікації видатків 

Центром в 2015 році також не здійснювалась.  

В 2016 році за даними звіту про надходження та використання коштів 

загального фонду (форма № 2д) видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» затверджено в розмірі 5600,00 грн. За даними фінансової звітності 

та бухгалтерського обліку надходження коштів по даному коду становило 

3 495,29 грн. Касові та фактичні видатки відповідають отриманому 

фінансуванню та складають 3 495,29 гривень.   

Кошти за даним кодом економічної класифікації видатків витрачені на 

придбання проїзних квитків та на відрядження директора Центру. Порушень 

використання коштів аудитом не встановлено.  

Крім того аудитом встановлено, що в 2016 році по КЕКВ 2800 «Інші 

поточні видатки» затверджено кошти на суму 410,00 грн. За даними фінансової 

звітності та бухгалтерського обліку надходження становило 410,00 грн, касові та 

фактичні видатки відповідають отриманому фінансуванню та складають 

410,00 гривень.  

Кошти видані під звіт для проведення оплати платежів реєстраційних дій. 

Порушень з відповідного питання аудитом не встановлено, звітування за видані 

кошти проведено згідно чинного законодавства. 



В І півріччі 2017 року за даними звіту про надходження та використання 

коштів загального фонду (форма № 2д) видатки по КЕКВ 2250 «Видатки на 

відрядження» затверджено в розмірі 15 180,00 грн. За даними фінансової 

звітності та бухгалтерського обліку станом на 01.07.2017 надходження коштів по 

даному коду становило 3 050,65 грн. Касові та фактичні видатки за І півріччя 

2017 року відповідають отриманому фінансуванню та складають 

3 050,65 гривень.   

Кошти за даним кодом економічної класифікації видатків витрачені на 

придбання проїзних квитків та на відрядження директора Центру. Порушень 

використання коштів аудитом не встановлено.  

Видачу коштів під звіт по іншим кодам економічної класифікації видатків 

Центром за І півріччя 2017 року аудитом не встановлено. 

Висновок: Отже, проведеною оцінкою ведення обліку коштів, виданих під 

звіт за період з 01.07.2015 по 31.07.2017 порушень не встановлено.  

 

7. Оцінка правильності проведення оплати праці та нарахувань на 

заробітну плату. 

 

При аудиті даного питання застосувались методи арифметичної та 

документальної перевірки, аналітичний огляд та перевірки документів по суті. 

Аудиту правильності проведення оплати праці підлягали наступні 

документи: кошториси на 2015 – 2017 роки за загальним фондом державного 

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

видами виплат, особові рахунки працівників Центру, табелі обліку використання 

робочого часу, накази, меморіальні ордери № 5 «Звіт розрахункових відомостей 

по заробітній платі та стипендії». 

Оцінку правильності оплати праці працівників та нарахувань на заробітну 

плату проведено вибірковим способом за липень 2015 року, лютий, липень, 

грудень 2016 року, червень-липень 2017 року. 

На 2015-2016 роки штатні розписи затверджувалися директором 

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

на 2017 рік – директором Регіонального центру Василякою О.М. Зміни до 

штатних розписів вносились у зв'язку із зміною структури та чисельності 

працівників. 

Відповідно до штатного розпису на 2017 рік, який введений у дію 

01.02.2017, затверджено 18 штатних одиниць із місячним фондом заробітної 

плати за посадовими окладами 31 357,00 грн, фактично 11 штатних одиниць  

(в т.ч. 2 штатних одиниці у декретній відпустці по догляду за дитиною). 

Відповідальною особою за нарахування заробітної плати працівникам у 

перевіряємому періоді є: начальник відділу фінансів, контрактно-договірної 

роботи та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер Локтіонова В.О. 



Умови оплати праці працівників Координаційного центру з надання 

правової допомоги та його територіальних відділень регламентовано постановою 

Кабінету Міністрів України від 20.06.2012 № 552.  

Оцінкою дотримання вимог законодавства при встановленні, нарахуванні 

та виплаті посадових окладів працівникам Центру порушень не встановлено. 

Фактів утримання понадштатних чи понаднормативних посад не встановлено.  

Установлення надбавок і доплат, перелік яких передбачено додатком № 1 

до Колективного договору, працівникам здійснюється на підставі наказів 

директора Центру; директору Центру здійснюється за погодженням директором 

Координаційного центру. 

Преміювання працівників та надання матеріальної допомоги здійснюється 

відповідно до Положення про встановлення надбавок, доплат, здійснення 

преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам територіальних 

відділень Координаційного центру з надання правової допомоги – регіональних 

та місцевих центрів з надання БВПД, затвердженого наказом Координаційного 

центру з надання правової допомоги від 16.07.2015 № 186, та від  

31.08.2016 № 178. 

Оцінкою правильності нарахування та виплати премії працівникам Центру 

за перевірений період порушень не встановлено. 

При нарахуванні та виплаті матеріальної допомоги на оздоровлення та 

вирішення соціально-побутових питань за 2016 рік та березень-липень 2017 року 

порушень не встановлено. 

Для правильності нарахування заробітної плати для оплати часу основних 

щорічних та додаткових відпусток перевірено 2015-2016 рік, січень-липень 2017 

року та, встановлено, що при обчисленні середньої заробітної плати у 

розрахунковому періоді Центром не проводилось коригування на коефіцієнт 

підвищення посадових окладів. 

У результаті чого по 10-ти працівниках недоплачено заробітної плати за час 

основних щорічних та додаткових відпусток за 2015-2016 рік та січень-липень 

2017 року на суму 1 607,81 грн, чим порушено п.10 розділу 4 Порядку № 100. 

Як наслідок, недонараховано ЄСВ на суму 353,72 гривні. 

Крім того, начальником відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та 

бухгалтерського обліку – головним бухгалтером допущено помилку під час 

нарахування лікарняних, у результаті чого по 2-х працівниках у червні 2016-2017 

років недоплачено лікарняних на суму 65,90 грн та зайво нараховано по одному 

працівнику у березні 2016 року 5,75 гривень. 

Як наслідок, недонараховано ЄСВ на суму 14,50 грн та зайво виплачено на 

суму 1,27 гривні. 

Розрахунок перплати та недоплати заробітної плати працівників 

Третього київського місцевого центру з надання БВПД за період з 01.07.2015 по 

31.07.2017 у Додатку до 4 звіту.  



Оцінку правильності нарахування та виплати надбавки за виконання 

особливо важливої роботи працівникам Центру проведено за 2015-2016 рік 

порушень не встановлено. 

Висновок: всього встановлено фінансових порушень на загальну суму 

2 048,95 грн, у тому числі: недоплата заробітної плати за час відпусток становить 

1 607,81 грн, недоплата та зайве нарахування лікарняних становить 71,65 грн, а 

також зайво перераховано ЄСВ на суму 1,27 грн та недонараховано ЄСВ на суму 

368,22 грн, або 0,21 % від загальної суми перевірених видатків (997 329,90 грн) 

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

плату», що свідчить про недосконалість системи внутрішнього контролю Центру. 

 

8. Оцінка стану розрахунково-платіжної дисципліни та виконання 

господарських договорів, правильності відображення дебіторської та 

кредиторської заборгованості. 

 

Аудит даного питання проведено суцільним способом за період з 

01.07.2015 по 31.07.2017. 

Всього за період аудиторського дослідження Центром укладено 50 

договорів на загальну суму 422 201,60 грн, із них: 

- у 2015 році: 10 договорів на загальну суму 173 325,53 грн; 

- у 2016 році: 30 договорів на загальну суму 124 278,00 грн; 

- у січні-червні 2017 року: 10 договорів на суму 124 598,13 гривень. 

Реєстри договорів, які укладені Центром у 2015-2016 роках та січні-липні 

2017 року у Додатку 5 до звіту. 

Найбільшу питому вагу у загальній сумі укладених договорів становлять 

витрати на комунальні послуги та енергоносії на суму 122 165,43 грн (28,93 %) 

та витрати на оренду приміщення в 2015 році в сумі 130 590,00 грн (30,93%).  

Основними постачальниками товарно-матеріальних цінностей, робіт та 

послуг в 2015-2016 роках та січні-липні 2017 року були: 

- ПАТ «ДАТАГРУП» – укладено 1 договір з додатковою угодою до 

нього, предметом якого є надання послуг з доступу до мережі Інтернет на  

суму 21 700,00 грн;  

- ПАТ «Укртелеком» – укладено 1 договір з додатковими угодами до 

нього, предметом якого є надання телекомунікаційних послуг на суму  

9 391,78,00 грн; 

- КП «Київський метрополітен» – укладено 2 договори, предметом 

яких є придбання проїзних квитків на суму 12 650,00 грн; 

- ТОВ «Аларм безпека» – укладено 4 договори з додатковими угодами 

до них, предметом яких є монтажні, пусконалагоджувальні роботи та та 

цілодобове спостереження за охоронною та пожежною сигналізацією на суму 

68 586,66 гривень. 



Станом на 31.07.2017 за даними бухгалтерського обліку Центру 

дебіторська та кредиторська заборгованість за КПКВ 3603020 не обліковувалась. 

При оцінці форми та змісту укладених договорів зауваження відсутні. 

Дослідженням стану розрахункової дисципліни та виконання 

господарських угод на предмет відповідності кількості та асортименту 

отриманих товарів, робіт та послуг умовам укладених договорів та належного 

оформлення первинних документів за період з 01.07.2015 по 31.07.2017 року 

зауваження відсутні. 

Висновок: недоліків у функціонуванні процесу дотримання розрахункової 

дисципліни та виконанні господарських угод при проведенні аудиту не виявлено. 

 

9. Оцінка стану дотримання законодавства про державні (публічні) 

закупівлі. 

 

При аудиті даного питання застосувались методи документальної 

перевірки, аналітичний огляд та перевірки документів по суті. 

Оцінку стану дотримання законодавства про державні (публічні) закупівлі 

проведено за період з 01.03.2016 по 31.07.2017. 

Аудиту стану дотримання законодавства про державні (публічні) закупівлі 

підлягали наступні документи: кошториси на 2016-2017 роки за загальним 

фондом державного бюджету за КПКВ 3603020, річні плани допорогових 

закупівель та зміни до них, річні плани закупівель, додатки до річних планів 

закупівель, меморіальний ордер № 6 «Накопичувальна відомість за 

розрахунками з іншими кредиторами», укладені за результатами проведення 

процедур договори, первинні документи (накладні, рахунки-фактури, акти 

наданих послуг тощо). 

Усього за вказаний період після проведення державних закупівель через 

портал в системі Prozorro укладено 3 договори на загальну суму 19 100,72 грн, а 

саме: 

- Договір від 11.10.2016 № 111016, укладений між Центром та  

ТОВ «Манеж» на поставку товару, а саме жалюзі вертикальні в кількості  

8 шт. та жалюзі горизонтальні в кількості 4 шт., та виконання монтажних 

робіт відповідно до специфікації, яка є невід’ємною частиною договору на 

загальну суму 7 560,72 гривень. Заявлена вартість на електронні торги була на 

загальну суму 9 620,00 гривень. 

- Договір про закупівлю товарів від 23.03.2017 № 39779547, укладений 

між Центром та ТОВ «ОФІС-КИТ» на поставку офісного паперу відповідно до 

специфікації, яка є невід’ємною частиною договору на загальну суму  

5 740,00 гривень. Заявлена вартість на електронні торги була на загальну суму 



6 480,00 гривень. 

- Договір про закупівлю товарів від 23.06.2017 № 39779547, укладений 

між Центром та ТОВ «ОВС плюс» на поставку і передачу у власність Центру 

Меблі (Стілець ISO)  відповідно до специфікації, яка є невід’ємною частиною 

договору на загальну суму 5 760,00 гривень. Заявлена вартість на електронні торги 

була на загальну суму 6 000,00 гривень. 

 
Зазначені вище дані свідчать, що завдяки проведенню державних закупівель 

через портал в системі Prozorro Третім київським МЦ з надання БВПД 

заощаджено бюджетних коштів у сумі 3 039,28 гривень.  

Усі матеріальні цінності було отримано та оприбутковано на відповідні 

субрахунки.  

Слід зазначити, що відповідно до пункту 1 статті 10 Закону України «Про 

публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VII передбачено, що замовник 

самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики 

оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу договір про закупівлю - 

протягом двох днів з дня його укладення. 

Так згідно з договорами укладеними через авторизовані електронні 

майданчики: 

- Договір від 11.10.2016 № 111016, укладений між Центром та  

ТОВ «Манеж» оприлюднений на сайті уповноваженого органу 10.11.2016 або 

через 30 днів після укладання договору; 

- Договір про закупівлю товарів від 23.03.2017 № 39779547, укладений 

між Центром та ТОВ «ОФІС-КИТ» оприлюднений на сайті уповноваженого 

органу 07.04.2017 або через 15 днів після укладання договору. 

- Договір про закупівлю товарів від 23.06.2017 № 39779547, укладений 

між Центром та ТОВ «ОВС плюс» оприлюднений на сайті уповноваженого 

органу 17.08.2017 або через 55 днів після укладання договору. 



Вищезазначене є порушенням пункту 1 статті 10 Закону України «Про 

публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII. 

Висновок: перевіривши стан дотримання законодавства у сфері публічних 

закупівель аудитом встановлено недотримання пункту 1 статті 10 Закону України 

«Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922- VIII, а саме недотримання строків 

орилюднення заключених договорів замовником на сайті Уповноваженого 

органу. 

 

10. Оцінка стану збереження та використання придбаних 

нематеріальних активів, основних засобів, інших необоротних матеріальних 

активів та товарно-матеріальних цінностей, та стану витрат на ремонти  

 

 Аудит стану збереження майна, використання придбаних нематеріальних 

активів, основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та товарно-

матеріальних цінностей проведено вибірковим способом.  

 За даними фінансової звітності (форма № 1 «Баланс» та форма № 5 «Звіт 

про рух необоротних активів») станом на 01.01.2016 первісна вартість основних 

засобів становила 151 231,00 грн, знос – 72 528,95 грн, залишкова вартість 

основних засобів – 78 702,05 гривень.  

 Нематеріальні активи станом на 01.01.2016 за даними бухгалтерського 

обліку Центру не обліковувались.  

За даними фінансової звітності (форма № 1 «Баланс») станом на 01.01.2017 

первісна вартість основних засобів становила 156 461,00 грн, знос – 25 893,50 

грн, залишкова вартість основних засобів – 130 567,50 гривень. 

 Нематеріальні активи станом на 01.01.2017 за даними бухгалтерського 

обліку Центру не обліковувались.  

За даними фінансової звітності (форма № 1 «Баланс») станом на 01.07.2017 

первісна вартість основних засобів становила 270 107,00 грн, знос – 65 565,00 

грн, залишкова вартість основних засобів – 204 542,00 гривень.  

 Нематеріальні активи станом на 01.07.2017 за даними бухгалтерського 

обліку Центру не обліковувались.  

 Перевіркою дотримання законодавства при придбанні та списанні 

необоротних активів, проведеною за період з 01.07.2015 по 01.07.2017 порушень 

не встановлено.  

 З метою здійснення контролю за збереженням основних засобів  та інших 

необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, 

документів та розрахунків з перевіркою їх фактичної наявності станом 

на 01.08.2017 проведено інвентаризацію необоротних активів Центру.   

 Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей проведена на підставі 

наказу директора місцевого центру Рудих Ю.А. «Про проведення інвентаризації 



у 2017 році» від 08.08.2017 № 7-а-г. 

 Інвентаризація основних засобів та інших необоротних матеріальних 

активів проведена по матеріально-відповідальній особі – начальнику відділу 

представництва Шкурко В.К. по субрахунку 104 «Машини та обладнання», 

субрахунку 106 «Інструменти, прилади та інвентар», субрахунку 113 «Малоцінні 

необоротні матеріальні активи», а також на позабалансових рахунках 011, 021 за 

результатами якої перевірено фактичні залишки наявних товарно-матеріальних 

цінностей, розбіжностей між фактичною наявністю та даними бухгалтерського 

обліку не встановлено.  

Копія наказу на проведення інвентаризації, інвентаризаційні описи 

необоротних активів по субрахункам, звіряльна відомість результатів 

інвентаризації необоротних активів та протоколи інвентаризаційної комісії в 

Додатку 6 до звіту. 

 Крім того в ході аудиту проведена інвентаризація матеріальних цінностей, 

прийнятих на відповідальне зберігання від працівників місцевого центру, за 

результатами якої розбіжностей не виявлено. 

 Аудитом стану витрат на ремонти встановлено, що за даними фінансової 

звітності та бухгалтерського обліку Центром за період з 01.07.2015 по 01.07.2017 

видатки на проведення поточного та капітального ремонтів не планувались. 

Відповідно бюджетні асигнування на проведення ремонтів не затверджувались, 

а кошти не надходили. Касові та фактичні видатки на проведення поточного та 

капітального ремонтів Центром не здійснювались. Таким чином порушень з 

відповідного питання аудитом не встановлено.  

Висновок: Отже, аудитом стану збереження та використання придбаних 

нематеріальних активів, основних засобів, інших необоротних матеріальних 

активів та товарно-матеріальних цінностей, та стану витрат на ремонти, 

порушень не встановлено.  

 

11. Оцінка правильності ведення бухгалтерського обліку, законності та 

достовірності фінансової та бюджетної звітності. 

 

При аудиті даного питання застосовувались методи документальної 

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

«Журнал-головна», бухгалтерська та фінансова звітність. 

Ведення бухгалтерського обліку в Центрі покладено на начальника відділу 

фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку – головного 

бухгалтера Локтіонову В.О. 

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. 

 

12. Оцінка рівня внутрішнього контролю. 

 

За результатами проведеного планового внутрішнього аудиту діяльності 

Третього київського місцевого центру з надання БВПД за період з 01.07.2015 по 

31.07.2017 виявлені порушення та недоліки, що мають суттєвий вплив на стан 

фінансово-господарської діяльності Центру. 

Однією із складових системи внутрішнього контролю є процедура 

перевірки звітів адвокатів про надання безоплатної вторинної правової допомоги 

в цивільних та адміністративних справах, а також у кримінальних провадженнях. 

Надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, яка бажає 

отримати правову допомогу, організовано у Центрі відповідно до Методичних 

рекомендацій, затверджених наказом № 160. 

Незважаючи на встановлений механізм організації надання правової 

допомоги суб`єктам права на таку допомогу, визначеним пунктами 1, 2, 8 – 12 

статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», встановлено 

окремі недоліки у оформленні справ клієнтів, які детально описано у розділі 2 

звіту. 

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

необхідність посилення рівня внутрішнього контролю та удосконалення системи 

внутрішнього контролю у цілому.  

 

Аудиторський висновок 

 

За результатами проведеного планового внутрішнього аудиту діяльності 

Третього київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги за період з 01.07.2015 по 31.07.2017 виявлені незначні порушення та 

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

діяльності Центру. 

Запровадженні в Центрі механізми контролю свідчать про задовільний стан 

системи внутрішнього контролю, що стало підставою для надання умовно-

позитивного висновку. 

Аудитом оцінки роботи щодо організації належного функціонування 

профільних відділів Центру виявлені наступні факти та недоліки, а саме: 

- недотримання під час заповнення вакантних посад кваліфікаційних 



вимог, встановлених Координаційним центром в частині відсутності в окремих 

начальників відділів вищої юридичної освіти; 

- укладення договорів про надання послуг з підтримання чистоти 

офісного приміщення, що трактуються Центром як цивільно-правові угоди, 

попри те що відносини мають ознаки трудових і потребують відповідного 

оформлення. 

Крім того, аудитом стану виконання центром функцій щодо забезпечення 

організації надання правової допомоги у адміністративних, цивільних справах 

встановлені окремі порушення у оформленні справ клієнтів, а саме: належним 

чином не заповнюються реєстраційні картки клієнтів. 

Виконання начальником відділу організації надання БВПД та роботи з 

адвокатами нетипових для зазначеного відділу функцій призводить до його 

перевантаження та незабезпечення реалізації на належному рівні поставлених 

завдань по перевірці актів. Тривалість перевірки актів Місцевим центром може 

бути понад один місяць, що свідчить про несвоєчасну оплату актів та можливі 

втрати бюджетних коштів. 

Всього аудитом проведено перевірку розрахунку винагороди та 

відшкодування витрат адвокатам, які надавали БВПД, по 10 дорученнях, що 

становить 100 % до загальної кількості відзвітованих доручень. За результатами 

перевірки у 2-х випадках виявлено порушення на загальну суму 244,20 гривень. 

Також у результаті непроведення коригування на коефіцієнт підвищення 

посадових окладів у розрахунковому періоді, яке відбулося з 01.12.2015 та з 

01.05.2016 відповідно до законодавства 10-ти працівникам недоплачено 

заробітної плати за час основних щорічних та додаткових відпусток на суму  

1 607,81 гривень. Як наслідок, недонараховано ЄСВ на суму 353,72 гривні. 

Крім того, начальником відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та 

бухгалтерського обліку – головним бухгалтером допущено помилку під час 

нарахування лікарняних, у результаті чого по 2-х працівниках у червні  

2016-2017 років недоплачено лікарняних на суму 65,90 грн та зайво нараховано 

по одному працівнику у березні 2016 року 5,75 гривень. Як наслідок, 

недонараховано ЄСВ на суму 14,50 грн та зайво виплачено ЄСВ на суму  

1,27 гривні. 

Всього встановлено фінансових порушень по нарахуванню та виплаті 

заробітної плати на загальну суму 2 048,95 грн, що становить 0,21 % від загальної 

суми перевірених видатків за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» та КЕКВ 2120 

«Нарахування на заробітну плату». 

Оцінкою стану дотримання законодавства про державні (публічні) 

закупівлі у 2017 році встановлено недотримання строків оприлюднення 

заключених договорів замовником на сайті Уповноваженого органу. 

Недоліки та порушення, виявлені у ході проведення аудиту, хоча і суттєво 

не впливають на діяльність установи, але свідчать про необхідність посилення 



рівня внутрішнього контролю та удосконалення системи внутрішнього контролю 

в цілому. 

Аудиторський звіт складено в 1-му примірнику на 35 аркушах. 

 

Головний спеціаліст відділу  

аудиту ефективності, фінансового аудиту 

та аудиту відповідності управління  

внутрішнього аудиту 

Координаційного центру з надання 

правової допомоги        О.М. Якименко 

 

Головний спеціаліст відділу  

аудиту ефективності, фінансового аудиту 

та аудиту відповідності управління  

внутрішнього аудиту 

Координаційного центру з надання 

правової допомоги         В.В. Собко 

 

Головний спеціаліст відділу  

моніторингу та звітності Управління  

внутрішнього аудиту 

Координаційного центру з надання 

правової допомоги          В.О. Півторак 

 


