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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 04.07.2017  

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

відповідності) діяльності Четвертого київського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги». 

Аудиторська група: 

- начальника управління внутрішнього аудиту Координаційного 

центру з надання правової допомоги Полоз О.І.; 

- 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 Якименко О.М. 

Дати початку і закінчення проведення внутрішнього аудиту: з 10.07.2017 

по 26.07.2017. 

Період, за який проводиться внутрішній аудит: з 01.07.2015 по 30.06.2017. 

 

Опис об’єкта внутрішнього аудиту. 

Четвертий 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 
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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 Четвертий 

київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

затвердженого наказом Координаційного центру з надання правової допомоги 

від 30.03.2015 № 82 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. 

Четвертий 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 39776588 

Основний вид економічної 

діяльності 
69.10 Діяльність у сфері права 

Юридична та фактична адреса м. Київ, вулиця Максима Кривоноса, буд. 2А 

 

Центр являється розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня і 

отримує кошти із загального фонду державного бюджету відповідно до 

затверджених бюджетних асигнувань за кодом програмної класифікації видатків 

3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної 

правової допомоги», з 01.01.2017 – за кодом програмної класифікації видатків 
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3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги». 

Посадовими особами Центру, яким було надано право розпоряджатися 

рахунками та підписувати розрахункові документи у періоді, що підлягав 

аудиту, були: 

з правом першого підпису: 

- в.о. директора Центру Бреус С.М. – з 26.04.2016 та станом на 

момент проведення аудиту; 

- директор Центру Шемигон О.С. – з 01.07.2015 по 25.04.2016; 

з правом другого підпису: 

- головний бухгалтер Горбачова О.С. – з 01.07.2015 та станом на 

момент проведення аудиту. 

 

Скорочення, використані в аудиторському звіті: 

1. Місцевий центр, Центр – Четвертий 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 № 31 – Методичні рекомендації щодо прийняття і перевірки 

актів надання безоплатної вторинної правової допомоги, затверджені наказом 

Регіонального центру з надання БВПД у місті Київ від 24.09.2015 № 31; 

13. Наказ № 160 – Методичні рекомендації щодо організації надання 

безоплатної вторинної правової допомоги місцевими центрами з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, затверджені наказом 
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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 

Четвертого київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги за період з 01.07.2015 по 30.06.2017 виявлені недоліки та 

порушення, які мали суттєвий вплив на діяльність Центру. 

Оцінкою стану виконання Центром функцій та покладених завдань 

встановлено, що деякі завдання покладені на Центр, виконуються недостатньо 

якісно. Тобто, у Місцевому центрі відсутній чіткий розподіл функцій між 

відділами та обов’язків між працівниками, що негативно впливає на діяльність 

Центру та виконання ним основних функцій та завдань, які покладені згідно з 

положенням про Місцевий центр. 

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: відсутність належним чином оформленої довіреності, невідповідність 

дат звернення клієнтів та їх реєстрації. 

Також такі документи, як наказ про надання БВПД, доручення про 

надання БВПД, наказ про скасування доручення та документи, які необхідні для 

підтвердження належності клієнта до зазначеної у вищевказаних Методичних 

рекомендаціях категорії не заносяться до КІАС у сканованому вигляді. 

Вищевказане порушення встановлено у 294-х випадках. 

При проведені аналізу рівномірності розподілу доручень та отриманої 

винагороди між адвокатами у процесі видачі у періоді 01.01.2017 по 30.06.2017 

доручень прослідковується нервномірний їх розподіл, але при дослідженні 

цього питання було наведено достатні аргументи щодо об’єктивності такого 

розподілу доручень. 

Всього аудитом проведено перевірку розрахунку винагороди та 

відшкодування витрат адвокатам, які надавали БВПД, по 16 дорученнях, що 

становить 94 % до загальної кількості відзвітованих доручень. За результатами 

перевірки у 1-му випадку виявлено порушення на загальну суму 252,60 гривень. 

Перевіркою правильності нарахування та виплати матеріальної допомоги 

працівникам Центру за перевірений період встановлено зайво нараховану та 

виплачену суму матеріальної допомоги з нарахуваннями 1-му працівнику на 

загальну суму 6 025,39 грн та зайво перераховано ЄСВ на суму 1 325,59 
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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 9-ти працівникам недоплачено 

заробітної плати за час основних щорічних та додаткових відпусток на суму  

1 146,78 гривень. 

У 2015 році зайво виплачено надбавки за виконання особливо важливої 

роботи одному працівнику на суму 86,16 грн і, як наслідок, зайво нараховано та 

виплачено щомісячної премії на суму 48,70 гривень. Зайво перераховано ЄСВ 

на суму 18,96 гривень. 

Всього встановлено фінансових порушень по нарахуванню та виплаті 

заробітної плати на загальну суму 8 651,58 грн, що становить 1,2 % від 

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

2120 «Нарахування на заробітну плату». 

Оцінкою правильності складання та затвердження кошторисів, внесення 

до них змін, загального стану виконання кошторисів встановлено, що при 

складанні розрахунків до кошторису на 2017 рік не враховані витрати, які 

передбачені планом діяльності Центру на І та ІІ квартал 2017 року 

(виготовлення напольного штендера з інформацією про роботу Центру, 

придбання та розміщення в приміщенні Центру куллера для води з 

одноразовими стаканами, облаштування клієнтських зон (диван, крісла), 

створення в Центрі умов для людей з обмеженими можливостями та 

маломобільних груп населення), що призвело до невиконання завдань плану 

діяльності Центру на І та ІІ квартал 2017 року. 

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. 

 

Відповідно до Положення про Четвертий київський місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги основними завданнями 

Центру є: 

- підвищення правової спроможності, культури та освіченості 

населення (правопросвітництво); 

- надання безоплатної первинної правової допомоги і безоплатної 

вторинної правової допомоги; 

- забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції 
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України. 

Протягом 2016 року та І півріччя 2017 року за результатами роботи 

Центру складались щоквартальні звіти про виконання локального плану заходів 

Четвертого київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги на відповідний квартал, у яких фактичні значення якісного 

та/або кількісного показника результативності виконання відповідних заходів не 

співпадають із плановими показниками, спостерігаються відхилення у сторону 

збільшення заходів, також встановлено, що деякі заходи виконані не в повному 

обсязі. 

З метою забезпечення доступу громадян до безоплатної правової 

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

правової допомоги у цивільних та адміністративних справах, передбачено 

утворення та розвиток мережі дистанційних та мобільних пунктів доступу до 

безоплатної правової допомоги для соціально-вразливих категорій громадян, 

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

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

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

населених пунктах. 

Станом на час проведення внутрішнього аудиту згідно з типовою 

структурою місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та штатним розписом, затвердженим директором Регіонального 

центру 17.02.2017, створені та функціонують наступні структурні підрозділи: 

- керівництво; 

- відділ правової інформації та консультації; 

- відділ організації надання безоплатної вторинної правової допомоги 

та роботи з адвокатами; 

- відділ представництва; 

- відділ правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги; 

- відділ фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгалтерського 

обліку; 

- відділ організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності 

та персоналу; 

- відділ підтримки та розвитку інфраструктури. 

Для оцінки організації роботи відділів та взаємодії між відділами 

аудиторською групою проведені інтерв’ю з керівниками відділів та окремими 

спеціалістами. 

Під час проведення інтерв’ю встановлено, що на деяких працівників 

фактично покладені функції, які не передбачені їхніми посадовими 
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інструкціями та не визначені в положеннях про відділи. 

Відповідно до Положення про відділ представництва місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги основними завданнями 

відділу є: 

- здійснення представництв інтересів осіб, визначених пунктами 1, 2, 

8 – 12 частини першої та частиною другою статті 14 Закону, шляхом участі у 

судових засіданнях, представлення інтересів осіб у державних органах, органах 

місцевого самоврядування, перед іншими особами; 

- збирання відомостей про факти, які можуть бути використані як 

докази, а також інші відомості з метою використання їх під час представництва 

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

державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, 

у тому числі шляхом надсилання відповідних запитів; 

- складання документів процесуального характеру та інші документи, 

необхідні для здійснення представництва прав та законних інтересів суб’єктів 

права на безоплатну вторинну правову допомогу в судах, інших державних 

органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 

- здійснення підготовки матеріалів до розгляду справ у судах, інших 

державних органах, органах місцевого самоврядування; 

- участь у підготовці довідкових, інформаційних, аналітичних, 

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

компетенції відділу представництва. 

У ході анкетування, інтерв’ю з головним спеціалістом відділу 

представництва Негодою Катериною Олегівною, а також дослідивши всі 

напрями роботи шляхом перевірки документів, справ, інформації, звітів, а також 

за результатами спостереження за її роботою встановлено, що всі завдання, які 

покладені на відділ представництва, виконуються у повному обсязі, але також 

встановлено, що фактично головний спеціаліст відділу представництва виконує 

функції, які не передбачені її посадовою інструкцією, а саме: 

- надання безоплатної первинної правової допомоги, зокрема, 

здійснення попереднього консультування осіб, які звертаються до місцевого 

центру про надання безоплатної правової допомоги, роз’яснень положень 

законодавства у сфері надання безоплатної правової допомоги та порядку 

отримання такої допомоги; 

- забезпечення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги 

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

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

(далі – Закон). 

Слід зазначити, що вищевказані функції нетипові для відділу 
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представництва, у якому працює тільки один працівник. 

Відповідно до Положення про відділ організаційної роботи, юридичного 

забезпечення діяльності та персоналу місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги основними завданнями вказаного відділу є: 

- організаційне забезпечення діяльності місцевого центру; 

- планування діяльності місцевого центру; 

- забезпечення управління персоналом місцевого центру; 

- юридичне забезпечення діяльності місцевого центру. 

Фактично вищезазначені функції виконує начальник відділу фінансів, 

контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку. 

Слід зазначити, що у відділі організаційної роботи, юридичного 

забезпечення діяльності та персоналу фактично працює один працівник  

Валова Анна Вікторівна, яка фактично виконує функції, які не передбачені її 

посадовою інструкцією, а саме: 

- в установленому порядку перевіряє належність осіб, які звернулися 

за отриманням безоплатної вторинної правової допомоги, до категорій осіб, що 

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

місцевого центру про надання або відмову в наданні безоплатної вторинної 

правової допомоги;  

- відповідно до прийнятого місцевим центром рішення про надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у встановленому порядку забезпечує 

на підставі довіреності, виданої відповідним регіональним центром, видання 

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

безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права; 

- у разі необхідності забезпечує в установленому порядку скасування 

виданих адвокатам доручень та наказів, якими працівники відділів 

представництва та бюро правової допомоги місцевих центрів уповноважені на 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Відповідно до Положення про відділ правопросвітництва та взаємодії з 

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

правопросвітництва) місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги основними завданнями є: 

- правопросвітництво у територіальних громадах; 

- сприяння формуванню та розвитку на відповідній території мережі 

суб’єктів надання безоплатної первинної правової допомоги; 

- налагодження і підтримка ефективної співпраці місцевого центру із 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги, що здійснюють 

свою діяльність на відповідній території; 

- надання органам місцевого самоврядування консультаційно-
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методичної допомоги з питань утворення спеціалізованих установ, які надають 

безоплатну первинну правову допомогу, та залучення до її надання юридичних 

осіб приватного права та фізичних осіб; 

- розповсюджує інформацію у сфері захисту прав, свобод і законних 

інтересів осіб, надання безоплатної правової допомоги; 

- проводить тематичні семінари, лекції, зокрема, у навчальних 

закладах, закладах позашкільної освіти, у закладах післядипломної освіти, 

навчально-виховних закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; для визначених категорій громадян, зокрема, 

пенсіонерів, інвалідів, учасників антитерористичної операції, молоді, 

громадських активістів, вчителів та педагогічних працівників, медичних 

працівників, інших вразливих суспільних груп з метою підвищення правової 

свідомості, культури та освіченості населення, запобігання злочинності; 

- проводить регулярний аналіз ситуації щодо забезпечення права осіб 

на безоплатну первинну правову допомогу та готує відповідні консультаційні 

матеріали; 

- збирає, узагальнює та надає відділу правової інформації та 

консультацій місцевого центру інформацію про суб’єктів надання безоплатної 

первинної правової допомоги, які здійснюють свою діяльність на відповідній 

території; 

- встановлює та підтримує постійні контакти з суб’єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги на відповідній території; 

- сприяє обміну досвідом між суб’єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги; 

- надає експертну, консультаційно-методичну допомогу органам 

місцевого самоврядування у підготовці документів (рішень), необхідних для 

створення спеціалізованих установ, які надають безоплатну первинну правову 

допомогу, та залучення до її надання юридичних осіб приватного права та 

фізичних осіб; 

- забезпечує регулярний обмін інформацією із іншими відділами 

місцевого центру щодо реалізації права осіб на безоплатну правову допомогу на 

території юрисдикції місцевого центру; 

- співпрацює з відділами правопросвітництва та взаємодії з 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги інших місцевих 

центрів, робота яких координується відділом забезпечення взаємодії із 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Управління 

координації системи надання безоплатної правової допомоги Координаційного 

центру, зокрема, шляхом узагальнення та поширення кращих практик і досвіду 

роботи; 
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- забезпечує інформаційне супроводження діяльності місцевого 

центру та інформування щодо права на безоплатну правову допомогу.  

Слід зазначити, що відповідно штатного розпису у відділі 

правопросвітництва затверджено 2 штатні одиниці, але на момент проведення 

аудиту вказаний відділ не укомплектований жодним працівником. Завдання та 

функції покладені на відділ правопросвітництва фактично виконує в.о. 

директора Центру Бреус С.М. 

У ході анкетування, інтерв’ю з в.о. директора 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 правової інформації та консультацій 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – 

відділ правової інформації) основними завданнями вказаного відділу є: 

- надання безоплатної первинної правової допомоги, зокрема, 

здійснення попереднього консультування осіб, які звертаються до місцевого 

центру про надання безоплатної правової допомоги, роз’яснень положень 

законодавства у сфері надання безоплатної правової допомоги та порядку 

отримання такої допомоги; 

- забезпечення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги 

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

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

(далі – Закон); 

- забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України. 

 Слід зазначити, що за результатами анкетування та проведеними інтерв’ю 

всановлено, що на працівників відділу правової інформації покладені такі 

завдання: 

- прийом осіб, які звертаються до місцевого центру для отримання 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги; 

- реєстрація звернень осіб в КІАС; 

-  складання документів правового характеру (розгляд звернень та 

надання відповідей на них); 

-  надання адресної правової допомоги; 

-  прийом документів для підтвердження належності осіб до однієї з 

вразливих категорій; 

-  складання майже всіх звітів та статистичної інформації, що 

стосується роботи Центру; 

- розміщення та оновлення інформації на WikiLegalAid. 
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Дослідивши всі напрями роботи шляхом перевірки документів, справ, 

інформації, звітів, а також за результатами спостереження за роботою 

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

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

Відповідно до Положення про відділ організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – відділ організації 

надання БВПД) основними завданнями відділу є: 

- організація надання безоплатної вторинної правової допомоги 

суб’єктам права на неї, визначеним пунктами 1, 2, 8 – 12 частини першої та 

частини другої статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу»; 

- здійснення моніторингу виконання адвокатами, що залучаються до 

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

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

відділу організації надання БВПД; 

- в установленому порядку перевіряє належність осіб, які звернулися 

за отриманням безоплатної вторинної правової допомоги, до категорій осіб, що 

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

місцевого центру про надання або відмову в наданні безоплатної вторинної 

правової допомоги;  

- інформує суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу 

про прийняте місцевим центром рішення про надання або відмову в наданні 

безоплатної вторинної правової допомоги; 

- відповідно до прийнятого місцевим центром рішення про надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у встановленому порядку забезпечує 

на підставі довіреності, виданої відповідним регіональним центром, видання 

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

безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права; 

- уповноваження працівників відділів представництва місцевого 

центру на надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам 

відповідного права – шляхом підготовки відповідного проекту наказу місцевого 

центру; 

- у разі необхідності забезпечує в установленому порядку скасування 

виданих адвокатам доручень та наказів, якими працівники відділів 

представництва місцевих центрів уповноважені на надання безоплатної 

вторинної правової допомоги; 

- організовує комунікацію між суб’єктами права на безоплатну 

вторинну правову допомогу та призначеними місцевим центром суб’єктами 

надання такої допомоги; 
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- забезпечує посвідчення довіреностей, виданих працівникам 

місцевого центру та адвокатам суб’єктами права на безоплатну вторинну 

правову допомогу, за зверненнями яких прийнято рішення про надання такої 

допомоги; 

- у встановленому порядку готує проект рішення про заміну 

працівника місцевого центру, призначеного для надання безоплатної вторинної 

правової допомоги суб’єктам права на безоплатну вторинну правову допомогу; 

- забезпечує реєстрацію відмов адвокатів від надання безоплатної 

вторинної правової допомоги (прийняття доручень) та інформує про такі 

випадки відділ організації надання безоплатної вторинної правової допомоги 

регіонального центру; 

- забезпечує організацію підвищення кваліфікації адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу; 

- розглядає звернення, скарги та запити на отримання публічної 

інформації з питань, що належать до компетенції відділу організації надання 

БВПД. 

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

одиниць заповнено дві, а саме, начальник відділу та головний спеціаліст 

відділу. 

У ході анкетування, інтерв’ю з працівниками вказаного відділу, а також 

дослідивши всі напрями роботи шляхом перевірки документів, справ, 

інформації, звітів, а також за результатами спостереження за роботою 

працівників відділу встановлено, що всі завдання виконуються у повному 

обсязі, але слід зазначити, що аудитом встановлено окремі порушення та 

недоліки, які детально описані в інших розділах звіту. 

Також аудитом встановлено, що начальник відділу організації надання 

БВПД виконує функції не типові, які не передбачені положенням про цей 

відділ. Наприклад, прийом та перевірка звітів адвокатів, які надають БВПД за 

дорученнями виданими Регіональним центром у 2017 році. 

Відповідно до Положення про відділ підтримки та розвитку 

інфраструктури (далі – відділ інфраструктури) місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги основними покладеними на відділ 

завданнями є: 

- матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевого центру; 

- забезпечення функціонування та розвитку інформаційної 

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

- технічне забезпечення збирання, узагальнення та аналізу 

інформації, що надходить від інших структурних підрозділів місцевого центру. 

- забезпечення належного стану приміщень місцевого центру, 
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подання пропозиції директору місцевого центру щодо проведення поточного, 

капітального ремонту чи реконструкції; 

- забезпечення дотримання пожежної безпеки та охорони приміщень 

місцевого центру; 

- забезпечення необхідними витратними матеріалами місцевий центр 

для належного виконання покладених на нього завдань; 

- забезпечення зв’язку (у тому числі кур’єрський між місцевим 

центром та відповідним регіональним центром); 

- забезпечення безперебійного функціонування та адміністрування 

комплексної інформаційно-аналітичної системи організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги (далі – КІАС); 

- забезпечення систематичного проведення інструктажу (навчання) 

працівників з питань охорони праці, протипожежної охорони; 

- узагальнення інформації щодо помилок у роботі, удосконалення 

роботи програмних засобів, що надходить від користувачів КІАС, подає відділу 

підтримки та розвитку інфраструктури регіонального центру пропозиції щодо 

вдосконалення вказаних програмних засобів; 

- збирання, оброблення та узагальнення інформації від інших 

структурних підрозділів місцевого центру, подання її до відділу підтримки та 

розвитку інфраструктури регіонального центру для узагальнення; 

Слід зазначити, що у відділі інфраструктури працює головний спеціаліст 

Шинкаренко Л.С. яка відповідно до посадової інструкції виконує функції, які не 

передбачені її посадовою інструкцією, а саме: 

- здійснення жестового перекладу під час зустрічей клієнтів БПД з 

адвокатами. 

Працівниками Координаційного Центру додатково було здійснено аналіз 

доцільності укладення трудових відносин з головним спеціалістом 

інфраструктури Шинкаренко Л.С. та встановлено наступне: 

Шинкаренко Л.С. працює на умовах неповного робочого дня (0,25 

ставки), середньомісячна заробітна плата становить 507 грн, забезпечує роботу 

дистанційного пункту доступу до безоплатної правової допомоги для людей з 

порушенням слуху на базі центрального апарату Всеукраїнської громадської 

організації інвалідів «Українське товариство глухих». 

Відповідно до наданого пояснення в.о. директора Бреуса С.М. 

встановлено, що за час роботи дистанційного пункту було здійснено понад 20 

виїздів до дистанційного пункту БПД та надано роз’яснень понад 60 особам. 

Поряд з цим Шинкаренко Л.С. здійснювала жестовий супровід тренінгів на 

тему «Школа рівних можливостей». 

Також з інформацієї наданої в.о. директора Центру вартість однієї години 



   15 

 

роботи сурдоперекладача на умовах цивільно-правової угоди  

становить близько 500 гривень. Зазначена інформація також була 

проаналізована працівниками Координаційного центру за допомогою мережі 

Internet. 

Зважаючи на вищезазначене та беручи до уваги факт постійної співпраці 

Четвертого київського місцевого центра з надання БВПД із Всеукраїнської 

громадської організації інвалідів «Українське товариство глухих» (єдиний із 

чотирьох київських місцевих центрів, який співпрацює з громадською 

організацією інвалідів «Українське товариство глухих»), та проведення на її базі 

виїзних консультувань, вважаємо обгрунтованим використання, а також 

продовження трудових відносин із Шинкаренко Л.С. 

Також у відділ інфраструктури працює начальник відділу Осадчий О.О., 

який відповідно до посадової інструкції виконує функції, які передбачені його 

посадовою інструкцією. 

Відповідно до Положення про відділ фінансів, контрактно-договірної 

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

надання безоплатної вторинної правової допомоги 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 місцевого центру; 

- ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності, 

складання фінансової, бюджетної, статистичної та іншої звітності місцевого 

центру; 

- забезпечення укладання, припинення дії контрактів/договорів з 

адвокатами, які надають безоплатно вторинну правову допомогу; 

- забезпечення оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну првову допомогу. 

Слід зазначити, що за результатами анкетування та проведеними інтерв’ю 

встановлено, на начальника відділу фінансів-головного бухгалтера додатково 

покладені такі завдання як: 

- організаційне забезпечення діяльності місцевого центру; 

- планування діяльності місцевого центру; 

- забезпечення управління персоналом місцевого центру. 

Слід зазначити, що вищевказані функції нетипові для відділу фінансів, у 

якому працює тільки один працівник. 

З метою всебічного оцінки роботи щодо організації належного 

функціонування профільних відділів Центру аудиторською групою проведено 
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анкетування та інтерв’ювання працівників Центру, за результатами яких 

встановлено проблемні питання, а саме: 

- відсутність дієвої взаємодії з Регіональним центром; 

- перенавантаження окремих працівників; 

- низький рівень оплати опраці. 

Висновок: за результатами проведеної оцінки роботи щодо організації 

належного функціонування профільних відділів Центру встановлено, що у 

Місцевому центрі відсутній чіткий розподіл функцій між відділами та 

обов’язків між працівниками, а саме: 

- відсутність чіткого розподілу функцій та завдань між працівниками; 

- перевантаження окремих працівників; 

- відсутність контролю за строками перевірки звітів адвокатів за 

надання БВПД; 

- відсутність належної взаємодії з Регіональним центром. 

Вищезазначене негативно впливає на діяльність Центру та виконання ним 

основних функцій та завдань, які покладені згідно з положенням про Місцевий 

центр. 

 

2. Оцінка стану виконання Центром функцій щодо забезпечення 

організації надання правової допомоги у адміністративних, цивільних 

справах. 

 

Четвертий 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 17 контрактів 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  

459 звернень і видав 108 доручень. 

Відповідно до Довідки про роботу Центру за 2016 рік отримано  

1 904 звернення та прийнято 227 рішень про надання БВПД (видано доручень). 

За І півріччя 2017 року Центром отримано та зареєстровано  

2 402 звернення та прийнято 309 рішень про надання БВПД. 
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Проаналізувавши результати вищезазначеного графіку за період з 

01.07.2015 по 30.06.2017, прослідковується майже рівномірне співвідношення 

кількості звернень клієнтів до Місцевого центру та кількості виданих доручень 

адвокатам для надання БВПД.  

Всього в охопленому аудитом періоді скасовано 81 доручення. Основною 

причиною скасувань виданих доручень була заміна адвоката. 

Також з метою дослідження кількості звернень клієнтів до Місцевого 

центру додатково було проведено анліз звернень клієнтів в порівнянні з 

густотою населення у місті Києві. 

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

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

розрахунку на один квадратний кілометр). 

Для аналізу за основу бралися такі показники, як: 

- середня кількість звернень від клієнтів до місцевих центрів з 

надання БВПД у місті Києві; 

- норма звернень до місцевих центрів з надання БВПД у місті Києві; 

- густота населення у місті Києві. 
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Норма звернень на місяць клієнтів, які могли б звернутись до Місцевого 

центру з метою надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги 

становить у середньому 216 звернень. Фактично у період з 01.07.2015 по 

30.06.2017 до Центру з надання БВПД у середньому зверталося 199 осіб на 

місяць. 

Також слід зазначити, що у червні 2017 року до Центру зверулося 342 

особи. 

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

центрами з надання БВПД у місті Києві (Третім та Другим київськоий місцевий 

центр), показники щодо середньої кількості звернень Четвертого київського 

місцевого центру найбільш наближені до норми звернень клієнтів.  

Така тенденція дозволяє стверджувати, що Центр використовує у повному 

обсязі усі наявні трудові ресурси.  

З метою інформування громадян та правопросвітництва населення 

Центром за І та ІІ квартал 2017 року розповсюджено 360 інформаційних 

буклетів. 

Відповідно до локальних планів заходів Четвертого 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, відповідно до звітів про виконання планів показники, які 

передбачені, виконано не в повному обсязі.  
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При проведені інтерв’ю з в.о. директора Четвертого київського МЦ з 

надання БВПД, з’ясовано, що така ситуація склалася у зв’язку з відсутністю 

фінансування. 

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. 

Так, формування на базі Центральної бібліотеки Солом’янського району 

міста Києва мобільних консультативних пунктів планом передбачено 3, але по 

факту у І кварталі 2017 року сформовано 6, також забезпечення функціонування 

мобільного консультативного пункту на базі Солом’янського, Голосіївського 

раонного центру зайнятості планом передбачено 3, але по факту у І кварталі 

2017 року сформовано 6. 

Відповідно до інформації, наданої в.о. директора Четвертого київського 

МЦ з надання БВПД Бреусом С.М, Місцевим центром підписано 12 

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 30 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. 
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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 43 зверненнях, за результатами якої встановлено 

ряд недоліків та порушень.  

- відсутність належним чином оформленої довіреності (звернення від 

10.05.2017 гр. Скорік О.В.); 

- належним чином не заповнена реєстраційна картка клієнта 

(звернення від 13.05.2016 гр. Жук І.В.); 

- перевіркою реєстраційних карток клієнтів у окремих випадках 

виявлено невідповідність дати звернення осіб із фактичною їх реєстрацією;  

- безпідставна відмова у наданні БВПД громадянину  

Корчинському А.А. (звернення від 13.08.2015). 

З приводу безпідставної відмови у наданні БВПД громадянину  

Корчинському А.А. в.о. директора Четвертого київського місцевого центру з 

надання БВПД пояснив, що Центром було прийнято рішення про відмову у 

наданні безоплатної вторинної правової допомоги на підставі  

п.3 ч.1 ст. 20 ЗУ «Про безоплатну вторинну правову допомогу», а саме вимоги 

особи про захист або відновлення її прав є неправомірними, оскільки ніким не 

порушуються та не оспорюються і не підлягають вирішенню у судовому 

порядку. 

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

відмову в наданні БВПД Четвертим київським місцевим центром у Додатку 1 

до звіту. 

Також слід зазначити, що такі документи, як наказ про надання БВПД, 

доручення про надання БВПД, наказ про скасування доручення та документи, 

які необхідні для підтвердження належності клієнта до зазначеної у 

вищевказаних Методичних рекомендаціях категорії не заносяться до КІАС у 

сканованому вигляді. Вищевказане порушення встановлено у 294 випадках. 

Реєстр справ клієнтів, по яких не внесені у сканованому вигляді 

документи до КІАС у додатку 2 до звіту. 

Процес розподілу доручень між адвокатами у Центрі відбувається 

відповідно до переліку адвокатів та узагальнених даних по завантаженості 

адвоктів, які складаються із щоденної інформації щодо виданих доручень у 

розрізі адвокатів. 

Додатково було проаналізовано рівномірність розподілу доручень 

адвокатам за допомогою статистичних методів з використанням поняття 

варіації, яка характерезує мінливість коливання значень, або ознак у одиниць 

сокупності. 
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Так розподіл доручень можна відобразити наступним чином: 

 
У середньому 1-му адвокатові було видано 10 доручень. Дисперсія 

(середньоквадратичне відхилення) складає 6,11 доручень. Відповідно варіація 

при розподілі доручень за І півріччя 2017 року складає 69 %. 

 
Для порівняння була визначена варіація при розподілі доручень в 2016 

році по 119 регіональних та місцевих центрах, яка склала 110 %. (розрахунок 

проведено на основі зведеної статистичної інформації, поданої до 
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Кількість доручень, виданих адвоктам в І півріччі 2017 року 

Кількість виданих доручень Норма доручень 
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Координаційного центру). Таким чином, розподіл доручень у Четвертому 

київському місцевому центрі з надання БВПД на 41 % рівномірніший, ніж у 

середньому по Україні. 

Також 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 XYZ-

аналізу 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 І півріччі 2017 року.  

Результати АВС-аналізу за І півріччя 2017 року: 

 

Доля    

Кількість адвокатів Сума коштів Середній розмір 

винагороди 1-го 

адвоката, грн. 
всього доля всього доля 

50 % від загальної суми A 1 14 % 10 415,40 37 % 10 415 

30 % від загальної суми B 2 29 % 11 214,60 39 % 5 607 

20 % від загальної суми C 4 57 % 6 892,40 24 % 1 723 

Всього   7 100 % 28 522,40 100 % 4 075 

Аналізуючи результати АВС-аналізу у динаміці за період І півріччя 2017 
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року, прослідковується нерівномірність у структурі розподілу винагороди між 

адвокатами, а саме:  

- 14 % адвокатів отримують 37 % винагороди; 

- 29 % адвокатів отримують 39 % винагороди; 

- 57 % адвокатів отримують 24 % винагороди. 

Нормальним розподілом можна вважати наступну схему:  

- 20 % адвокатів – 50 % винагороди;  

- 30 % адвокатів – 30 % винагороди;  

- 50 % адвокатів – 20 % винагороди.  

Причини такого розподілу описано нижче. 

Результати XYZ-аналізу (по відзвітованих дорученнях) за І півріччя 2017 

року: 

 

Доля суми 

відшкодування 
  

Кількість адвокатів Кількість доручень Середня кількість 

доручень на 1-го 

адвоката всього доля всього доля 

50 % від загальної суми X 2 29 % 14 45 % 7 

30 % від загальної суми Y 2 29 % 9 29 % 5 

20 % від загальної суми Z 3 42 % 8 26 % 3 

всього   7 100 % 31 100 % 4 

При аналізі результатів XYZ-аналізу у динаміці за І півріччя 2017 року 

також прослідковується чітка тенденція у структурі розподілу кількості 

доручень між адвокатами, а саме:  

- 29 % адвокатів отримують 45 % доручень; 

- 29 % адвокатів отримують 29 % доручень; 

- 42 % адвокатів отримують 26 % доручень.  

Аналогічно АВС-аналізу в XYZ-аналізі також можна вважати нормальним 
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розподілом наступну схему:  

- 20 % адвокатів – 50 % доручень;  

- 30 % адвокатів – 30 % доручень;  

- 50 % адвокатів – 20 % доручень. 

Таким чином, розподіл кількості доручень у І півріччі 2017 року близький 

до нормального. 

За результатами АВС-аналізу та XYZ-аналізу усіх адвокатів було 

розподілено у «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 

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 



   25 

 

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 

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» 
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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 

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 
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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 

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 І півріччя 2017 року.  

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» І півріччя 2017 року 
(формат даних: кількість адвокатів (інтервал середньої вартості доручення в грн.)) 

X   1 (1 268 грн) 1 (1 488 грн) 

Y 1 (403 грн) 1 (468 грн)   

Z 3 (556-738 грн)     
7 адвокатів 

920 грн – середня 

вартість доручення 
C B A 
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Аналізуючи тенденції, притаманні для «матриць розподілу»  

у І півріччі 2017 року, 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 70 %. 

При цьому у структурі «жовтої зони» адвокати з груп розподілу «YB» та «XA» 

складають 40 %. 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 І півріччі 2017 року до групи «YC» потрапив 1 адвокат – Лукацька Л.Г., 

середня вартість винагороди якої становить 402,50 гривень. 

При інтерв’юванні начальник відділу організації надання БВПД та роботи 

з адвокатами Іванчик О.М. пояснила, що у структурі виданих вищезгаданому 

адвокату доручень, наявні доручення з низьким потенціалом щодо можливості 

генерування високого розміру винагороди, а саме у адвоката Лукацької Л.Г., 

переважна частина справ завершується правовими висновками.  

Також слід зазначити, що при аналізі рівномірності отриманої винагороди 

між адвокатами за результатами ABC-аналізу у І півріччі 2017 року встановлено 

відхилення від визначених «критичних точок», а саме при нормі 20 % адвокатів, 

що отримують 20 % винагороди, фактично 14 % адвокатів отримують 37 % 

винагороди.  

Це пояснюється тим, що адвокати Яковлева С.А. та Банах І.В. є 

спеціалізованими адвокатами у цивільних та адміністративних справах та 

практично майже в усіх випадках погоджуються брати доручення.  

Вищезазначені адвокати у І півріччі 2017 року виконали 14 доручень, що 

видані і оплачені у зазначеному періоді, або 45 % від загальної кількості 

виданих та оплачених у І півріччі 2017 року доручень. 

Вибірковим способом було проведено інтерв’ювання працівників Центру 

(головних спеціалістів віділу організації надання БВПД та роботи з адвокатами) 

щодо ситуації по інших адвокатах, 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. 

Розподіл адвокатів по групах «матриці розподілу» наведено у Додатку 3 

до звіту. 

Таким чином, при аналізі рівномірності та «справедливості» розподілу 

справ між адвокатами та отриманої ними винагороди за результатами  
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АВС-аналізу, XYZ-аналізу, «матриці розподілу», показників варіації та 

порівняння їх з середніми по Україні не виявлено суттєвих «викривлень». 

Станом на 30.06.2017 до Місцевого центру надходило від клієнтів 14 

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

надання БВПД адвокатами та одна скарга від клієнта 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 Четвертого київського 

місцевого центру з надання БВПД працівниками Координаційного центру, 

однак фактично на інтерв’ю не завітало жодного адвоката, з яким укладено 

контракти про надання БВПД. 

Висновок: аудитом стану виконання центром функцій щодо забезпечення 

організації надання правової допомоги у адміністративних, цивільних справах 

встановлено наступні порушення: 

- Центром не забезпечено функціонування комплексної 

інформаційно-аналітичної системи (КІАС), що суперечить вимогам наказу 

№ 160; 

- невідповідність дат звернення клієнтів, їх реєстрації та прийняття 

рішення з датами оформлення доручень для надання правової допомоги 

адвокатами; 

Також слід зазначити, що у процесі видачі доручень у І півріччі 2017 року 

прослідковується нерівномірний їх розподіл, але при дослідженні цього 

питання було наведені достатні аргументи щодо об’єктивності розподілу 

доручень та винагороди між адвокатами по зазначених у розділі адвокатах. 

 

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 Четвертий київський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого наказом 

Координаційного центру з надання правової допомоги від 30.03.2015 № 82  

(у редакції наказу Координаційного центру з надання правової допомоги від 

03.01.2017 № 48); 

2. Колективний договір між уповноваженою власником особою та 

представником трудового колективу Четвертого київського місцевого центру з 
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надання безоплатної вторинної правової допомоги на 2016-2020 роки, який 

зареєстровано Управлінням праці та соціального захисту населення 

Солом’янської районної в місті Києві адміністрації № 175-16 від 19.08.2016 та 

схвалено зборами трудового колективу 15.08.2016 (далі – Колективний договір); 

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

затвердження Положення про облікову політику Четвертого київського 

місцевого центру з надання БВПД» від 01.09.2016 № 14 зі змінами. 

Контрольних заходів впродовж охопленого аудитом періоду у Центрі не 

проводилось.  

Висновок: за результатами аналізу документів, на підставі яких 

здійснюється діяльність Центру, недоліків та порушень не виявлено. Але слід 

зазначити, що у Центрі не затверджено Інструкцію з діловодства у відповідності 

до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242. 

 

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 Горбачова Ольга Станіславівна.  

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 та встановлено, що при складанні 

розрахунків до кошторису на 2017 рік не враховані витрати, які передбачені 

планом діяльності Центру на І та ІІ квартал 2017 року (виготовлення 

напольного штендера з інформацією про роботу Центру, придбання та 

розміщення в приміщенні Центру куллера для води з одноразовими стаканами, 

облаштування клієнтських зон (диван, крісла), створення в Центрі умов для 
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людей з обмеженими можливостями та маломобільних груп населення), що 

призвело до невиконання завдань плану діяльності Центру на І та ІІ квартал 

2017 року. 

Тобто, дані кошторису не взаємоповязані з данними плану діяльності 

Центру, що унеможливлює його виконання, ще на стадії затвердження 

кошторису. 

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 489 200,00 грн 

затверджено в.о. директора Координаційного центру з надання правової 

допомоги  

Лаврінком М.В., на 2016 рік у сумі 790 820,00 грн – директором 

Координаційного центру Вишневським А.В., на 2017 рік у сумі 1 214 022,00 грн 

та КПКВ 3603030 у сумі 37 500,00 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 2015-2016 роки та І півріччя 2017 року: 

- за 2015 рік касові видатки за КПКВ 3603020 становили  

444 150,03 грн; 

- за 2016 рік касові видатки за КПКВ 3603020 становили  

1 052 070,22 грн; 

- за І півріччя 2017 року касові видатки за КПКВ 3603020 становили 

554 575,03 гривень, що відповідає даним фінансової звітності. 

Висновок: оцінкою правильності складання та затвердження кошторисів, 

внесення до них змін, загального стану виконання кошторисів встановлено, що 

при складанні розрахунків до кошторису на 2017 рік не враховані витрати, які 
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передбачені планом діяльності Центру на І та ІІ квартал 2017 року, що призвело 

до невиконання завдань плану діяльності Центру на І та ІІ квартал 2017 року. 

 

 

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 № 64, до Положення про Четвертий 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. 

При поданні актів з додатками до Місцевого центру для їх оплати, 

адвокати реєструють їх самостійно у відповідному журналі, тоді як відповідно 

до Методичних рекомендацій щодо прийняття і перевірки актів надання БВПД, 

затвердженими наказом Регіонального центру від 07.10.2015 № 35 реєстрацію 

актів повинен здійснювати працівник відділу організації надання БВПД та 

роботи з адвокатами.  

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

адвокатами Іванчик О.М. встановлено, що процес перевірки та оплати актів 

надання БВПД у Центрі проводиться наступним чином. 

У разі надходження до Центру акта працівник 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 
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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 № 27 (далі – Положення № 25) 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 № 27. 

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 в. 

о. директора Місцевого центру Бреусу С.М. на підставі довіреності від 

26.01.2017 № 04, 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 
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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 перевіряють 

працівники відділу організації надання БВПД та роботи з адвокатами.  

Дана ситуація призводить до перевантаження працівників відділу 

організації надання БВПД та роботи з адвокатами, про що свідчать порушення, 

описані нижче. 

Так, дати фактичного прийняття актів із відповідними додатками у 

журналі реєстрації не співпадають із датами самих актів. Згідно з актом надання 

БВПД від 19.06.2017 № 04-354 та додатками до нього, прийнятим від адвоката 

Лукацької Л.Г., яка надавала правову допомогу, передбачену пунктом 3 частини 

другої статті 13 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», по 

цивільній справі за дорученням від 27.01.2017 № 04-0000354, правовий 

висновок надано 20.03.2017, тобто 20.03.2017 завершено надання правової 

допомоги. Розрахунок розміру винагороди адвоката за надання БВПД, що є 

невід’ємною частиною акта подано до Центру 19.05.2017 і в журналі реєстрації 

зареєстровано тією ж датою, а акт підписано 19.06.2017, тобто після 90 днів із 

дня завершення надання правової допомоги.  

Така ситуація майже по всіх актах надання БВПД, які знаходяться на 

перевірці у Центрі та зареєстровані у відповідному журналі, тобто дата 

фактичного прийняття акта з додатками не співпадає з датою самих актів. 

Слід зазначити, що відповідно до п. 23 Положення про Четвертий 

київський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

затвердженого наказом Координаційного центру від 03.01.2017 № 62, 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 
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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 17-ти актах, які було оплачено у І півріччі 2017 року,  

або 100%.  

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 2 325,30 гривень. 

Причинами такого результату є неналежна організація роботи з боку 

директора Центру у частині прийняття та перевірки зазначених актів, 

перевантаження нетиповими функціями працівника, що перевіряє акти. 

З метою формуванння загальних висновків щодо оцінки та якості 

перевірки працівниками комплектності актів надання БВПД, правильності 
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розрахунків розміру винагороди та відшкодування витрат адвокатів для 

дослідження були відібрані акти надання безоплатної вторинної правової 

допомоги на основі методів формування репрезентативної вибірки. 

Репрезентативна вибірка – це вибірка, де всі основні ознаки генеральної 

сукупності, з якої взята дана вибірка, подані приблизно у тій же пропорції або з 

тією ж частотою, з якою дана ознака виступає у цій генеральній сукупності. 

У нашому випадку генеральною сукупністю є перелік з 17 доручень, 

виданих у І півріччі 2017 року та за якими здано хоча б один акт надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

Для проведення вибірки ефективним і результативним способом на етапі 

попереднього дослідження було визначено рівень матеріальності. Разом з тим 

на етапі планування аудиторської вибірки здійснено оцінку ризиків із 

використанням Моделі аудиторського ризику: 

Аудиторський ризик(AR) = Притаманний/властивий ризик(IR)*Ризик 

контролю (CR)*Ризик невиявлення (DR); 

1) Визначення розміру аудиторської вибірки: 

Обсяг сукупності  17 доручень - 

Матеріальність 1,87 доручення або 11% 

Аудиторський ризик (AR) (100%-рівень гарантії) 5% 

Притаманний ризик(IR) високий 1 

Ризик системи контролю(CR) низький 0,3 

Ризик не виявлення(DR) AR/(IR*CR) 0,17 або 17% 

Рівень упевненості(CL) 100-DR 83% 

Кількість очікуваних 

помилок - - 

Коефіцієнт надійності(RF) - 1,77 

Розмір вибірки 

(Обсяг 

сукупності*RF)/Матеріальність 16 доручень 

Інтервал вибірки(k) k = Обсяг сукупності/Розмір вибірки 1,06 доручень 

Працівниками аудиторської групи було вибрано об’єм вибірки у розмірі 

94 %. 

До репрезентативної вибірки відбиралися доручення із загальною  

частотою – кожне 1,06 доручення. 

Реєстр адвокатів, по яких проводилась перевірка актів надання БВПД,  

у Додатку 4 до звіту. 

2) Дослідження одиниць вибірки: 

Референтна одиниця 

вибірки 

Загальна сума 

одиниці вибірки 

Сума помилок, 

грн 

Відсоток помилок % від 

сукупності вибірки 

акт від 19.06.2017 №04-363 379,8 252,6 67% 

Всього: 379,8 252,6 67% 

Перевіркою правильності розрахунку винагороди та відшкодування 

витрат адвокатам, які надавали БВПД, по 16 відібраних у результаті 
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репрезентативної вибірки доручень встановлено 1 випадок порушення,  

а саме:  

Відповідно до акта надання БВПД від 19.06.2017 року № 04-363 

отриманого від адвоката Яковлєвої С.А., яка надавала правову допомогу по 

цивільній справі за дорученням від 02.02.2017 № 04-0000363, при розрахунку 

винагороди за надання правової допомоги невірно застосований коефіцієнт 

подання адвокатом акта (Кзвіт), тобто позовна заява складена 14.02.2017 року, 

надання правової допомоги завершено 14.02.2017 року. Акт подано до Центру 

01.06.2017 року, або через 106 днів після завершення надання правової 

допомоги, чим недотримано п.5.4 контракту від 22.02.2017 № 5 та п.7 

Методики № 465. Як результат зайво виплачено винагороди на суму 252,60 

гривень. 

Розрахунок зайво виплаченої винагороди адвокатам та копії актів 

наданих послуг у Додатку 5 до звіту. 

3) Оцінка аудиторської вибірки: 

 

Матеріальність 1,87 доручення 

Рівень упевненості (CL) 83% 

Коефіцієнт надійності з 0 очікуваних помилок (RF) 1,77 

Інтервал вибірки 1,06 доручення 

 

3.1 Визначення найбільш ймовірної суми помилок 

 

Помилки > 1k 

Помилки виявлені у вибірці менші, ніж однократний інтервал вибірки, 

оскільки виявлено помилку лише в одному дорученні, а інтервал вибірки  

1,06 доручення. 

 

Референтна одиниця 

вибірки 

% помилок від 

одиниць вибірки 

Інтервал 

вибірки (k), грн 

%помилок від одиниць 

вибірки*k 

акт від 19.06.2017 №04-363 0,67 1,06 0,71 

Всього А2 0,71 

 

Найбільш ймовірна помилка: 

MLE = А1+А2= 0+0,71=0,71 доручення або 4,2% від сукупності вибірки. 

 

3.2 Визначення верхньої межі помилок 

Ступінь точності (B1) = RF*k = 1,77*1,06 =1,90 доручення. 

Референтна 

одиниця вибірки 

% помилок 

від одиниць 

вибірки 

Інтервал 

вибірки 

(k), грн 

Ступінь точності 

(помилок у % від 

високого до 

% помилок від 

одиниць 

вибірки*k*ступінь 
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низького) точності 

акт від 19.06.2017 

№04-363 
0,67 1,06 0,44 0,47 

Всього B2 0,47 

Верхня межа помилок: 

UEL = A1+A2+B1+B2 = 0+0,71+1,90+0,47=3,08 доручень або 22% від 

сукупності вибірки. 

Оскільки найбільш ймовірна помилка нижча за рівень матеріальності в 

2,5 рази, а верхня межа помилки перевищує рівень матеральності лише в 1,5 

рази, то працівниками Координаційного центру було прийнято рішення 

додатково не досліджувати акти надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

Висновок: неналежна організація роботи директором Центру, а також 

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 16 дорученнях, що 

становить 94,1 % до загальної кількості відзвітованих доручень, за результатами 

якої у одному випадку виявлено порушення на загальну суму 252,60 грн, що 

становить 1,6 % до загальної суми перевірених доручень, що знаходиться в 

межах статистичної похибки. 

 

6. 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-листопад 2015 року, березень-

травень 2016 року, січень 2017 року. 

На 2015-2017 роки штатні розписи затверджувалися директором 
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Координаційного Центру Вишневським А.В. та в.о. директора Лаврінком М.В. 

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

чисельності працівників. 

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

01.02.2017, затверджено 18 штатних одиниць із місячним фондом заробітної 

плати за посадовими окладами 32 368,00 грн, фактично заповнено 9,25 штатних 

одиниці. 

Відповідальною особою за нарахування заробітної плати працівникам у 

перевіряємому періоді є: начальник відділу фінансів, контрактно-договірної 

роботи та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер Горбачова О.С. 

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 листопад 2016 року встановлено, що 

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

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 

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

два місяці враховувались одноразові виплати. У результаті чого зайво 

нараховано та виплачено матеріальної допомоги на вирішення соціально-

побутових питань Бреусу С.М. у сумі 6 025,39 грн та зайво перераховано ЄСВ 

на суму 1 325,59 гривень. 

Для правильності нарахування заробітної плати для оплати часу основних 
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щорічних та додаткових відпусток вибірково перевірено за травень-серпень  

2016 року та березень-червень 2017 року, встановлено, що при обчисленні 

середньої заробітної плати у розрахунковому періоді Центром не проводилось 

коригування на коефіцієнт підвищення посадових окладів. 

У результаті чого по 9-ти працівниках недоплачено заробітної плати за 

час основних щорічних та додаткових відпусток за 2016-2017 рік на суму  

1 146,78 грн, чим порушено п.10 розділу 4 Порядку № 100. 

Оцінку правильності нарахування та виплати надбавки за виконання 

особливо важливої роботи працівникам Центру проведено за липень-серпень 

2015 року. 

У результаті арифметичної помилки головним бухгалтером  

Горбачовою О.С. нараховано та виплачено зазначеної надбавки Костюк В.А у 

більшому розмірі, що призвело до зайво нарахованої та виплаченої надбавки на 

суму 86,16 грн і, як наслідок, до зайво нарахованої та виплаченої щомісячної 

премії на суму 48,70 гривень. Зайво перераховано ЄСВ на суму 18,96 гривень. 

Розрахунок зайво виплаченої та недоплаченої заробітної плати 

працівників Четвертого київського місцевого центру з надання БВПД  за період 

з 01.07.2015 по 30.06.2017 у Додатку 6 до звіту. 

Висновок: всього встановлено фінансових порушень на загальну суму 

8 651,58 грн, у тому числі: зайво нарахована та виплачена сума матеріальної 

допомоги з нарахуваннями становить 6 025,39 грн, недоплата заробітної плати 

за час відпусток становить 1 146,78, зайво нараховано та виплачено надбавки за 

виконання особливо важливої роботи 86,16 та щомісячної премії 48,70, а також 

зайво перераховано ЄСВ на суму 1 344,55 грн, або 1,2 % від загальної суми 

перевірених видатків (745 244,99 грн) за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» та 

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

системи внутрішнього контролю Центру. 

 

7. 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 30.06.2017. 

Всього за період аудиторського дослідження Центром укладено  

58 договорів на загальну суму 403 806,80 грн, із них: 

- у 2015 році: 17 договорів на загальну суму 19 135,92 грн; 

- у 2016 році: 28 договорів на загальну суму 165 150,10 грн; 

- у січні-червні 2017 року: 13 договорів на суму 219 520,78 гривень. 
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Реєстри договорів, які укладені Центром у 2015-2016 роках та січні-

червні 2017 року у Додатку 7 до звіту. 

Найбільшу питому вагу у загальній сумі укладених договорів становлять 

витрати на комунальні послуги та енергоносії на суму 262 995,34 грн (65,13 %).  

Основними постачальниками товарно-матеріальних цінностей, робіт та 

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

- ПАТ «ДАТАГРУП» – укладено 6 договорів з додатковими угодами 

до них, предметом яких є надання доступу до мережі Інтернет на  

суму 50 461,32 грн;  

- ФОП «Талалаєв А.В.» – укладено 1 договір, предметом якого є 

надання послуг з технічного обслуговування та ремонту офісної техніки на суму 

10 234,00 грн; 

- ФОП «Ленська І.П.» – укладено 6 договорів, предметом яких є 

придбання канцелярських товарів на суму 6 187,88 грн; 

- ТОВ «Папірус» - укладено 1 договір, предметом якого є придбання 

канцелярських товарів на суму 9 833,94 гривень. 

Станом на 30.06.2017 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 січень – червень 

2017 року зауваження відсутні. 

Висновок: недоліків у функціонуванні процесу дотримання 

розрахункової дисципліни та виконанні господарських угод при проведенні 

аудиту не виявлено. 

 

8. Оцінка стану дотримання законодавства про державні (публічні) 

закупівлі. 

При аудиті даного питання застосувались методи документальної 

перевірки, аналітичний огляд та перевірки документів по суті. 

Оцінку стану дотримання законодавства про державні (публічні) закупівлі 

проведено за період з 01.03.2016 по 30.06.2017. 

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 
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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 23 041,36 грн, а 

саме: 

- Договір про закупівлю товарів від 20.03.2017 № 49, укладений між 

Центром та ТОВ «Українській папір» на поставку офісного паперу відповідно 

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

8 577,36 гривень. Заявлена вартість на електронні торги була на загальну суму  

12 120,00 гривень. 

- Договір від 01.06.2017 № 52, укладений між Центром та  

ФОП «Талалаєв А.В.» з надання послуг з технічного обслуговування та ремонту 

офісної техніки в обсягах і на умовах, визначених договором на загальну суму  

10 234,00 гривень. Заявлена вартість на електронні торги була на загальну суму 

10 700,00 гривень. 

- Договір про закупівлю товарів від 26.06.2017 № 55, укладений між 

Центром та ФОП «Печений В.Б.» на поставку і передачу у власність Центру 

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

договору на загальну суму 4 230,00 гривень. Заявлена вартість на електронні 

торги була на загальну суму 4 500,00 гривень. 

 
Зазначені вище дані свідчать, що завдяки проведенню державних 

закупівель через портал в системі Prozorro Четвертим київським МЦ з надання 

БВПД заощаджено 4 278,64 гривень.  
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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 01.06.2017 № 52, укладений між Центром та  

ФОП «Талалаєв А.В.»; 

- Договір про закупівлю товарів від 26.06.2017 № 55, укладений між 

Центром та ФОП «Печений В.Б.». 

Які були оприлюднені на сайті уповноваженого органу 27.07.2017 року, 

або через 56 та 31 день відповідно, що 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 оприлюднення заключених договорів замовником на 

сайті Уповноваженого органу. 

 

9. Оцінка стану збереження майна та використання придбаних 

нематеріальних активів, основних засобів, інших необоротних 

матеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей та стану витрат на 

ремонти. 

 

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

бухгалтерського обліку станом на 01.07.2017 первісна вартість основних засобів 

становила 279 697,00,22 грн, знос – 61 474,00 грн, залишкова вартість основних 

засобів – 218 223,00 гривень. 

Нематеріальні активи згідно з даними бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності Центру станом на 01.07.2017 на балансі не обліковуються. 

Відповідно до даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

Центру станом на 01.07.2017 на балансі обліковувались запаси – вартістю  

82,00 гривні. 

У 2016 році Центром укладено договір нерухомого майна, що належить 

до державної власності, з Регіональним відділенням Фонду державного майна 

України в м. Києві від 31.03.2016 № 7331. 
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Предметом договору є оренда окремо визначеного майна нежитлового 

приміщення за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 2-а, загальною 

площею 152,9 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства 

«Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем в 

будівництві». 

Відповідно до п.3.1 договору загальна сума орендної плати становить 

1,00 грн в рік. Пунктом 10.1. визначено, що договір укладено  

строком на 2 роки 11 місяців, що діє з 31.03.2016 по 28.02.2019 року включно.  

Відшкодування витрат балансоутримувача з отримання послуг з 

обслуговування та експлуатації Будівлі (електропостачання, опалення, 

водопостачання та водовідведення, утримання будинків і прибудинкової 

території) проводилось відповідно до договорів від 01.04.2016 № 7331-В та від 

23.02.2017 № 7331-В/2017 з додатковими угодами до них, укладених з 

орендодавцем, розрахунки за які здійснювались на підставі виставлених 

орендодавцем рахунків відповідно до займаної Центром площі. 

Фактично загальна сума проведених за період з 01.01.2016 по 30.06.2017 

видатків по оренді та відшкодуванню витрат за комунальні послуги і 

електроенергію становить 190 877,01 гривень. 

 

Найменування виду 

оплати 

Фактично 

сплачено (касові 

видатки) 

у січні-червні 

2016 р. 

Фактично 

сплачено (касові 

видатки)  

у липні-грудні 

2016 р. 

Фактично 

сплачено (касові 

видатки)  

у січні-червні 

2017 р. 

Орендна плата (КЕКВ 

2240) 
1,20 0 

Оплата теплопостачання 

(КЕКВ 2271) 
0 0 0 

Оплата водопостачання 

та водовідведення 

(КЕКВ 2272) 

224,74 725,26 500,91 

Оплата електроенергії 

(КЕКВ 2273)  
11 947,70 30 452,30 23 201,35 

Оплата за утримання 

будинків і прибудинкової 

території (КЕКВ 2240) 

26 793,81 46 951,53 50 078,21 

Разом: 38 966,25 78 129,09 73 780,47 
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Аналізуючи вищенаведені дані за аналогічні періоди, а саме за період з 

січня по червень 2016 року та за період з січня по червень 2017 року можна 

побачити значне зростання суми відшкодування витрат Центром за оренду та 

утримання орендованого приміщення, а саме на 89 % або на 34 814,22 гривні.  

Зазначене пояснюється значним зростанням тарифів на послуги.  

Для підтвердження достовірності відображення в обліку основних засобів 

та інших необоротних активів на підставі наказу від 10.07.2017 № 22-аг «Про 

проведення інвентаризації» інвентаризаційною комісією проведено 

позапланову вибіркову інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей станом 

на 10.07.2017, за результатами якої лишків та нестач не виявлено.  

Копія наказу та матеріали інвентаризації в Додатках 8-9 до звіту. 

Матеріальні цінності Центру згідно з Наказом від  

01.07.2015 № 2/1 «Про призначення матеріально відповідальної особи» 

закріплені за головним спеціалістом відділу інформаційної та матеріальної 

інфраструктури Осадчим О.О. 

Висновок: недоліків у функціонуванні процесу збереження майна, 

використання оборотних та необоротних активів при проведенні аудиту не 

виявлено. 

10. Оцінка правильності ведення бухгалтерського обліку, законності 

та достовірності фінансової та бюджетної звітності. 

 

При аудиті даного питання застосовувались методи документальної 

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

«Журнал-головна», бухгалтерська та фінансова звітність. 
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Ведення бухгалтерського обліку в Центрі покладено на начальника 

відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгалтерського  

обліку – головного бухгалтера Горбачову О.С. 

Центром складається фінансова та бюджетна звітність у відповідності до 

вимог наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 «Про 

затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів».  

Аудитом оцінки порядку складання звітності, у тому числі відповідності 

звітності даним бухгалтерського обліку та достовірності віднесення сум 

касових і фактичних видатків за кодами економічної класифікації, порушень та 

недоліків не виявлено, що підтверджує ефективність функціонування системи 

внутрішнього контролю у даному процесі. 

 

11. Оцінка рівня внутрішнього контролю. 

 

За результатами проведеного планового внутрішнього аудиту діяльності 

Четвертого київського місцевого центру з надання БВПД за період з 01.07.2015 

по 30.06.2017 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 

Четвертого київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
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правової допомоги за період з 01.07.2015 по 30.06.2017 виявлені значні 

порушення та недоліки, які мають суттєвий вплив на стан фінансово-

господарської діяльності Центру, що стало підставою для надання негативного 

висновку. 

Так, аудитом стану виконання центром функцій щодо забезпечення 

організації надання правової допомоги у адміністративних, цивільних справах 

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

належним чином оформленої довіреності, невідповідність дат звернення 

клієнтів та їх реєстрації. 

Також такі документи, як наказ про надання БВПД, доручення про 

надання БВПД, наказ про скасування доручення та документи, які необхідні для 

підтвердження належності клієнта до зазначеної у вищевказаних Методичних 

рекомендаціях категорії не заносяться до КІАС у сканованому вигляді. 

Вищевказане порушення встановлено у 294 випадках. 

При проведені аналізу рівномірності розподілу доручень та отриманої 

винагороди між адвокатами у процесі видачі у періоді 01.01.2017 по 30.06.2017 

доручень прослідковується нерівномірний їх розподіл, але при дослідженні 

цього питання було наведено достатні аргументи щодо об’єктивності розподілу 

доручень. 

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 16 дорученнях, що 

становить 94 % до загальної кількості відзвітованих доручень. За результатами 

перевірки у 1-му випадку виявлено порушення на загальну суму 252,60 гривень. 

Перевіркою правильності нарахування та виплати матеріальної допомоги 

працівникам Центру за перевірений період встановлено зайво нараховану та 

виплачену суму матеріальної допомоги з нарахуваннями 1-му працівнику на 

загальну суму 6 025,39 грн та зайво перераховано ЄСВ на суму  

1 325,59 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 9-ти працівникам недоплачено 

заробітної плати за час основних щорічних та додаткових відпусток на суму  

1 146,78 гривень. 
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У 2015 році зайво виплачено надбавки за виконання особливо важливої 

роботи одному працівнику на суму 86,16 грн і, як наслідок, зайво нараховано та 

виплачено щомісячної премії на суму 48,70 гривень. Зайво перераховано ЄСВ 

на суму 18,96 гривень. 

Всього встановлено фінансових порушень по нарахуванню та виплаті 

заробітної плати на загальну суму 8 651,58 грн, що становить 1,2 % від 

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

2120 «Нарахування на заробітну плату». 

Оцінкою правильності складання та затвердження кошторисів, внесення 

до них змін, загального стану виконання кошторисів встановлено, що при 

складанні розрахунків до кошторису на 2017 рік не враховані витрати, які 

передбачені планом діяльності Центру на І та ІІ квартал 2017 року, а саме 

виготовлення напольного штендера з інформацією про роботу Центру, 

придбання та розміщення в приміщенні Центру куллера для води з 

одноразовими стаканами, облаштування клієнтських зон (диван, крісла), 

створення в Центрі умов для людей з обмеженими можливостями та 

маломобільних груп населення, що призвело до невиконання завдань плану 

діяльності Центру на І та ІІ квартали 2017 року.  

Оцінкою стану дотримання законодавства про державні (публічні) 

закупівлі у 2017 році встановлено недотримання строків оприлюднення 

заключених договорів замовником на сайті Уповноваженого органу. 

За результатами оцінки роботи щодо організації належного 

функціонування профільних відділів Центру встановлено відсутність чіткого 

розподілу функцій та завдань між працівниками, перевантаження окремих 

працівників, відсутність контролю за строками перевірки звітів адвокатів за 

надання БВПД, що призвело до порушень та недоліків, виявлених аудитом. 

 

Аудиторський звіт складено в 1-му примірнику на 48 аркушах. 

 

Начальник Управління 

внутрішнього аудиту Координаційного 

центру з надання правової допомоги                О.І. Полоз 

 

Головний спеціаліст відділу  

аудиту ефективності, фінансового аудиту 

та аудиту відповідності Управління  

внутрішнього аудиту 

Координаційного центру з надання 

правової допомоги         О.М. Якименко 
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Головний спеціаліст відділу  

моніторингу та звітності Управління  

внутрішнього аудиту 

Координаційного центру з надання 

правової допомоги          В.О. Півторак 


