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АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ 

08.04.2016                                                                                     № 2 

 

про проведення планового внутрішнього аудиту діяльності Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Запорізькій 

області (фінансовий аудит та аудит відповідності) 

за період з 01.01.2013 по 29.02.2016. 
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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: 

Підготовка висновку щодо дотримання законодавства при виплаті 

винагороди та відшкодуванні витрат адвокатам, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу. 

Оформлення висновку щодо законності та обґрунтованості встановлених 

надбавок та доплат, премій. Аналіз фонду основної, додаткової заробітної плати 

та інших заохочувальних виплат, тощо. 

Підготовка висновку щодо дотримання законодавства при укладанні та 

виконанні договорів. 

Інші цілі внутрішнього аудиту, передбачені Програмою проведення 

планового внутрішнього аудиту діяльності, затвердженою директором 

Координаційного центру з надання правової допомоги Вишневським А.В. 

25.03.2016. 

Підстава для проведення планового внутрішнього аудиту: наказ 

Координаційного центру з надання правової допомоги від 21.03.2016  

№ 68-аг «Про проведення планового внутрішнього аудиту діяльності 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Запорізькій області». 

Аудиторська група: 

- заступник начальника відділу внутрішнього аудиту Координаційного 

центру з надання правової допомоги Полоз О.І. (керівник аудиторської групи); 

- головний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту Координаційного 

центру з надання правової допомоги Коросташовець О.М.; 

- головний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту Координаційного 

центру з надання правової допомоги Любиш А Г. 

Дати початку і закінчення проведення внутрішнього аудиту: з 28.03.2016 по 

08.04.2016. 
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Період, за який проводиться внутрішній аудит: з 01.01.2013 по 29.02.2016. 

Опис об’єкта внутрішнього аудиту. 

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Запорізькій області (далі – Регіональний центр, Центр) є територіальним 

відділенням Координаційного центру з надання правової допомоги.  

Центр є неприбутковою організацією, користується правами юридичної 

особи, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм 

найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах Державної 

казначейської служби. 

У своїй діяльності Центр керується Конституцією та законами України, 

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

іншими актами законодавства. 

Центр здійснював свою діяльність відповідно до Положення про 

Запорізький обласний центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, затвердженого наказом Координаційного центру з надання правової 

допомоги від 30.07.2012 № 9, зі змінами.  

У зв’язку із змінами в організації праці, перепрофілюванням та 

перейменуванням Запорізького обласного центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Регіональний центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Запорізькій області діяльність Центру 

проводиться відповідно до Положення про Регіональний центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Запорізькій області (далі – 

Положення), затвердженого наказом Координаційного центру з надання 

правової допомоги від 10.04.2015 № 139 із внесеними змінами наказом 

Координаційного центру від 07.07.2015 № 165.  

Основними завданнями Центру є створення рівних можливостей доступу 

осіб до правосуддя шляхом організації надання у Запорізькій області 

безоплатної правової допомоги, а саме надання таких видів правових послуг: 

- захист; 

- здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, 

органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 

- складання документів процесуального характеру. 
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Регіональному центру підпорядковуються такі місцеві центри з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги: 

- Бердянський місцевий центр з надання БВПД; 

- Перший запорізький місцевий центр з надання БВПД; 

- Другий запорізький місцевий центр з надання БВПД; 

- Мелітопольський місцевий центр з надання БВПД. 

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Запорізькій області: 

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 38362273 

Основний вид економічної 

діяльності 
69.10 Діяльність у сфері права 

Юридична та фактична адреса 

 

Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця 

Леніна, будинок 77 

 

Центр являється розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня і 

отримує кошти із загального фонду державного бюджету відповідно до 

затверджених бюджетних асигнувань за кодами програмної класифікації 

видатків 3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи 

безоплатної правової допомоги» та 3603030 «Оплата послуг та відшкодування 

витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги».  

Посадовими особами Центру, яким було надано право розпоряджатися 

рахунками та підписувати розрахункові документи у періоді, що підлягав 

аудиту, були: 

з правом першого підпису: 
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- директор Центру Журба Ольга Василівна – з 01.01.2013 по 15.01.2014; 

-  в.о. директора Центру Моісеєв Олександр Іванович – з 16.01.2014 по 

02.02.2014;   

- директор Центру Деменєва Олена Василівна – з 03.02.2014 по 12.05.2015; 

-  директор Центру Наливайко Павло Іванович – з 13.05.2015 по теперішній 

час.  

з правом другого підпису: 

- головний бухгалтер Гребешкова Людмила Миколаївна – з 08.01.2013 по 

17.06.2014; 

- головний бухгалтер Журова Світлана Григорівна – з 18.06.2014 по 

16.09.2014: 

- головний бухгалтер Чаюн Яніна Євгенівна – з 24.09.2014 по 15.06.2015; 

- головний бухгалтер Калугіна Ольга Григорівна – з 16.06.2015 по 

12.02.2016; 

- в.о. головного бухгалтера Чаюн Яніна Євгенівна – з 02.11.2015 по 

теперішній час. 

Скорочення, використані в аудиторському звіті: 

1. Регіональний центр, Центр - Регіональний центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Запорізькій області (Запорізький 

обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги); 

2.  Координаційний центр - Координаційний центр з надання правової 

допомоги; 

3.  Мін’юст – Міністерство юстиції України; 

4.  КМУ – Кабінет Міністрів України; 

5. Постанова № 552 - Постанова КМУ від 20.06.2012 № 552 «Про 

умови оплати праці працівників Координаційного центру з надання правової 

допомоги та його територіальних відділень»; 

6.  Постанова № 305 – Питання оплати послуг та відшкодування 

витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, 

затверджений постановою КМУ від 18.04.2012 № 305; 
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7.  Постанова № 465 – Питання оплати послуг та відшкодування 

витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, 

затверджений постановою КМУ від 17.09.2014 № 465; 

8. Порядок № 1363 - Порядок інформування центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб, 

затверджений постановою КМУ від 28.11.2011 № 1363; 

9. Порядок № 8 – Порядок і умови укладення контрактів з адвокатами, 

які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та 

договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на 

тимчасовій основі, затверджений постановою КМУ від 11.01.2012 № 8; 

10.  КЗпП – Кодекс законів про працю України; 

11.  КПКВ 3603020 – код програмної класифікації видатків 3603020 

«Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової 

допомоги»; 

12.  КПКВ 3603030 - код програмної класифікації видатків 3603030 

«Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги». 

13.  БВПД – безоплатна вторинна правова допомога; 

14.  контракт – контракт з адвокатом, який надає безоплатну вторинну 

правову допомогу на постійній основі; 

15.  звітування – подання адвокатами в установленому порядку актів 

надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками. 

16.  Наказ № 136 - Наказ Координаційного центру з надання правової 

допомоги від 06.05.2015 № 136 «Питання організації моніторингу дотримання 

адвокатами стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги 

у кримінальному процесі»; 

17. Порядок № 100 – Порядок обчислення середньої заробітної плати, 

затверджений постановою КМУ від 08.02.1995 № 100 зі змінами. 

18. Порядок № 86-о – Порядок прийняття, реєстрації, перевірки актів 

надання безоплатної вторинної правової допомоги за виконаними дорученнями 

по наданню БВПД, виплат винагороди та відшкодування витрат адвокатам, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу, та обробки отриманих 

статистичних даних, затверджений наказом Регіонального центру з надання 
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безоплатної вторинної правової допомоги у Запорізькій області від 06.07.2015 

№ 86-о; 

19. Наказ Координаційного центру № 197 – наказ Координаційного 

центру «Про забезпечення організації у Регіональних центрах з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги звітування адвокатів за дорученнями, 

які видані за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 та виконані, або дія яких 

припинена» від 27.07.2015 № 197-аг.  

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 

Аналіз установчих документів. 

У періоді, що підлягав аудиторському дослідженню, Центр здійснював 

свою діяльність відповідно до: 

1. Положення про Запорізький обласний центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, затвердженого наказом Координаційного центру 

з надання  правової допомоги  від 30.07.2012 № 9, зі змінами; 

2. Положення про Регіональний центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Запорізькій області, затвердженого наказом 

Координаційного центру з надання правової допомоги від 10.04.2015 № 139, зі 

змінами. 

3. Колективний договір між адміністрацією Запорізького обласного 

центру з надання БВПД та трудовим колективом Запорізького обласного 

центру з надання БВПД на 2013-2017 роки, схвалений на загальних зборах 

трудового колективу Запорізького обласного центру з надання БВПД (протокол 

від 10.06.2013 № 2) та зареєстрований Управлінням праці та соціального 

захисту населення Запорізької міської ради по Жовтневому району від 

06.08.2013 за № 08-15/13/51. 

4. Наказ про організацію бухгалтерського обліку на 2015 рік у 

Регіональному центрі з надання БВПД у Запорізькій області затверджено 

директором Центру 10.11.2015 за № 121-о. 

5. Наказ про облікову політику на 2015 рік у Регіональному центрі з 

надання БВПД у Запорізькій області затверджено 10.11.2015 за № 122-о. 

За результатами аналізу документів, на підставі яких здійснюється 

діяльність Центру, недоліки та порушення не виявлені. 

Для аналізу стану усунення недоліків та порушень, виявлених 

контрольними заходами, проведеними у Центрі протягом періоду, який 
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підлягав аудиторському дослідженню, надано матеріали перевірок державних 

закупівель, проведеною Державною фінансовою інспекцією у Запорізькій 

області (акт від 08.04.2014 № 08-21/52) та Запорізької міської виконавчої 

дирекції Фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності (акт від 

01.08.2014 № 1108), за результатами яких порушень та недоліків не 

встановлено. Інших контрольних заходів впродовж охопленого аудитом 

періоду у Центрі не проводилось.  

Крім того, Запорізьким обласним центром з надання БВПД було 

замовлено аудиторські послуги, у зв’язку з чим укладено договір від 19.12.2014 

№ 26 з ТОВ АФ «Аудитцентр-Запоріжжя» вартістю 25 600,00 гривень. 

За результатами виконання замовлених аудиторських процедур складено 

довідку від 26.12.2014. Проведеним аудитом встановлено порушення та 

недоліки, а саме: 

1. Відсутнє Положення (або Наказ) про облікову політику Запорізького 

обласного центра БВПД, що є порушенням «Положення про порядок 

бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, 

комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють 

та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності», 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 № 1213.  

 2. У Колективному договорі, додатку №3 «Положення про 

преміювання» у п.2.2 наведено  подвійне тлумачення  бази для нарахування 

премії: 

«Премію встановлює директор центру… у відсотках до посадового 

окладу з урахуванням відпрацьованого часу; або  у відсотках до фактично 

нарахованої місячної зарплати».  

3. При аудиті правильності визначення розміру винагороди адвокатам 

(додатки № 1-8) за надання безоплатної вторинної правової допомоги (у межах 

приведеної вибіркової перевірки) встановлено  за 2013 рік заниження  

винагороди на 1471,23 грн, за 9 місяців 2014 року  завищення винагороди на  

20,33 гривень. 

Внаслідок відсутності однозначного тлумачення поняття «час надання 

послуг адвокатом» при розрахунках винагороди адвокатам, існує ймовірність 

зайво нарахованої винагороди адвокатам. 

Відсутність механізму визначення часу на проїзд у різних місцевостях в 

залежності від транспортного сполучення, відстані, погодних умов, тощо, 
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приводить до завищення  часу на проїзд, який необхідний для подолання 

зазначеної відстані, і як наслідок, зайво нарахованим сумам адвокатам. 

4. У 2013 році встановлено недотримання вимог Наказу №114 та Наказу 

№ 611 в частині незабезпечення обліку марок на відповідному рахунку 

бухгалтерського обліку. 

5. При аудиті розрахунків з підзвітними особами встановлено 

недотримання вимог п. 5 Розділу І та п. 11 Розділу ІІ Інструкції 59
 
в частині 

незабезпечення працівників коштами для здійснення поточних витрат під час 

службового відрядження (авансом) та недотримання вимог п. 7 Розділу І та п. 

17 Розділу ІІІ Інструкції 59 у частині звітування працівників після повернення з 

відрядження, що призвело до ненарахування та невиплати працівникам Центру 

добових та витрат на проїзд. Встановлено недонарахування відшкодувань по 

службових відрядженнях, проведених у бухгалтерському обліку  за 2014 рік у 

сумі  12,15 грн. (згорнутий результат) та до можливого недонарахування 

відшкодування добових у сумі 90 грн по трьох ненаданих авансових звітах 

(додатки № 9-12). 

6. Порушення, встановлені при аудиті розрахунків по заробітній платі 

працівників Центру призвели до зайвого нарахування заробітної плати (в 

цілому) за 2013 рік на суму 4 321,39 грн, за 9 місяців 2014 року на суму 306,10 

гривень. Крім того, нарахування на зарплату ЄСВ за ставкою 36,3% (в цілому)  

за 2013 рік зайво нараховано у сумі 2 857,20 грн, за 9 місяців 2014 року 

недонарахованого  у сумі 79,72 грн (розрахунки наведені у додатках №_13-41), 

у тому числі: 

6.1. Встановлено порушення щодо обрахування суми посадового окладу 

пропорційно  фактично відпрацьованих днів у місяці, а не годин (при  

погодинному  графіку чергувань), що призвело  у 2013 році до ненарахування 

заробітної плати на загальну суму 1255,25 грн, крім того ЄСВ 455,65 гривень. 

6.2. У п.5.1.8 Колективного договору передбачена доплата за роботу в 

нічні години «25% тарифної ставки за кожну годину» без конкретизації періоду 

нічних годин. В недотримання вимог статті 108 КЗпП  надбавка за роботу в 

нічний час у січні-травні 2013 року нараховувалась в розмірі 25 % від загальної 

кількості відпрацьованого часу, а не  за кожну годину роботи з 22 до 6 години 

ранку, що призвело до зайвого нарахування заробітної плати на загальну суму 

3082,08 грн, крім того, ЄСВ на суму 1118,80 гривень. А за 9 місяців 2014 року 

неправильний облік нічних годин призвів до  недонарахування зарплати на 

суму  14,13 грн, крім того ЄСВ на суму 5,13 гривень. 
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6.3.Встановлено застосування неправильного алгоритму розрахунку 

матеріальної допомоги , що призвело до зайвого її нарахування у 2013 році  у 

сумі  644,27 грн, крім того ЄСВ у сумі 233,87 грн; за 9 місяців 2014 року у сумі  

1872,87 грн, крім того ЄСВ  у сумі  679,85 гривень.  

6.4. Всупереч пункту 3 Порядку № 100 та листа Міністерства соціальної 

політики України від 18.04.2012 № 283/13/155-12 Центром не проводилося 

порівняння середньої заробітної плати за два попередніх місяці із денним 

заробітком, внаслідок чого недонараховано заробітної плати  за 2013 рік на 

суму 84,65 грн, крім того ЄСВ на суму 30,73 грн; за 9 місяців 2014 року  на 

суму 2179,26 грн, крім того ЄСВ на суму 791,07 гривень. 

6.5. Встановлені випадки  неправильного розрахунку винагороди за 

роботу у святкові дні, що призвело до зайвого нарахування заробітної плати  у 

2013 році на суму 45,12 грн, крім того ЄСВ 16,38 грн; за 9 місяців 2014 року  на 

суму 182,13 грн, крім того ЄСВ  66,11 гривень. 

7. Зауваження щодо обліку витрат на господарчі потреби і правильності 

оформлення первинних документів  наведені у додатках № 42, 43. 

У ході проведення внутрішнього аудиту працівниками Координаційного 

центру вибірково перевірено наявність зазначених порушень та недоліків, 

встановлених аудиторами ТОВ АФ «Аудитцентр-Запоріжжя», які 

підтверджено. Не дивлячись на те, що ініціатором надання аудиторських 

послуг був Центр у особі директора Дємєнєвої О.В., якою укладено зазначений 

вище договір у зв’язку з виявленням помилок у веденні бухгалтерського обліку 

призначеним головним бухгалтером, станом на момент закінчення аудиту 

Координаційного центру вищезазначені порушення та недоліки, не усунуто, 

крім п.1. 

З метою з’ясування причин неусунення порушень та недоліків відібрано 

пояснення у начальника відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та 

бухгалтерського обліку – в.о. головного бухгалтера Чаюн Я.Є., яка пояснила, 

що у зв’язку з її завантаженістю на роботі, вона не мала часу на виконання 

рекомендацій, які були надані у довідці аудиторами ТОВ АФ «Аудитцентр-

Запоріжжя». 

Враховуючи вищезазначене, факт неврахування висновків та 

рекомендацій, наданих за результатами аудиторських послуг, ставить під 

сумнів доцільність надання аудиторських послуг та може свідчити про 

неефективність використання бюджетних коштів на суму 25600,00 гривень. 
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Резюме 

За результатами проведеного планового внутрішнього аудиту діяльності 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Запорізькій області за період з 01.01.2013 по 29.02.2016 зібрана достатня 

кількість доказів для можливості стверджувати, що виявлені недоліки та 

порушення мають суттєвий вплив на діяльність Центру. 

Так, Запорізьким обласним центром з надання БВПД було замовлено 

аудиторські послуги, у зв’язку з чим укладено договір від 19.12.2014 № 26 з 

ТОВ АФ «Аудитцентр-Запоріжжя» вартістю 25 600,00 гривень. 

У ході проведення внутрішнього аудиту працівниками Координаційного 

центру вибірково перевірено наявність зазначених порушень та недоліків, 

встановлених аудиторами ТОВ АФ «Аудитцентр-Запоріжжя», які 

підтверджено. Не дивлячись на те, що ініціатором надання аудиторських 

послуг був Центр у особі директора Дємєнєвої О.В., якою укладено зазначений 

вище договір у зв’язку з виявленням помилок у веденні бухгалтерського обліку 

призначеним головним бухгалтером, станом на момент закінчення аудиту 

Координаційного центру вищезазначені порушення та недоліки, не усунуто, 

крім п.1. 

При оцінці роботи Центру у частині організації та взаємодії між відділами 

Регіонального центру, а також координації діяльності місцевих центрів аудитом 

встановлено, що деякі завдання, покладені на Центр, виконуються не в повній 

мірі, або недостатньо якісно. Тобто, у Регіональному 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 Регіональний центр. 

Проведеним аналізом стану звітування адвокатів за виданими 

(нескасованими) дорученнями в 2013-2015 роках та за період з 01.01.2016 по 

29.02.2016 встановлено із 16 184 виданих доручень не відзвітовано по 2 746 

дорученнях, що в середньому становить 17,0%, та вказує на позитивну 

тенденцію звітування адвокатів перед Центром.  

Аудитом встановлено, що станом на 01.03.2016 понад 30 невідзвітованих 

доручень перебуває у 15 адвокатів, що створює ризик неякісного забезпечення 

такими адвокатами надання БВПД. 

Враховуючи зазначене, можна зробити висновок про відсутність у Центрі 

управлінських механізмів, якими була б запроваджена система 

відслідковування кількості доручень, що перебувають на виконанні у адвокатів. 
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Відповідно Центр не володів інформацією щодо причин незвітування окремих 

адвокатів, внаслідок чого порушуються умови контрактів в частині надання 

БВПД більш як у 30 справах одночасно. 

Відділом забезпечення якості надання правової допомоги та підвищення 

кваліфікації адвокатів при проведенні спостереження роботи адвокатів системи 

суттєвих порушень Стандартів якості надання БВПД адвокатами не 

встановлено. 

При аналізі кількості невідзвітованих доручень, виданих у охопленому 

аудитом періоді, встановлено, що мають місце випадки незвітування взагалі 

жодного разу адвокатом Трояном В.М., у якого у залишку 303 невідзвітованих 

доручення, що створює ризик незабезпечення якості надання правової 

допомоги. Але слід зазначити, що моніторинг судових засідань зазначеного 

адвоката Центром не проводився.  

 З метою оцінки стану використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу та з метою формування 

загальних висновків щодо оцінки та якості перевірки працівниками 

Регіонального центру комплектності актів надання БВПД, правильності 

розрахунків розміру винагороди та відшкодування витрат адвокатів. для 

дослідження були відібрані акти, які приймались та перевірялись Регіональним 

центром до 01.07.2015. Також відібрано акти, які приймались та перевірялись 

місцевими центрами з 01.07.2015 (з моменту їх створення) та опрацьовувались 

Регіональним центром.  

За результатами перевірки актів надання БВПД по 21- му дорученню 

встановлено порушень на загальну суму 18 149,75 грн, або в 10% від 

перевірених доручень та 6% від суми перевіреної сукупності актів надання 

БВПД, а саме: 

Для дослідження були відібрані акти, які приймались та перевірялись 

Регіональним центром до 01.07.2015 та з 01.07.2015 (з моменту їх створення 

місцевих центрів) та опрацьовувались Регіональним центром, а саме: 

- відібрано 50 актів надання БВПД по 137 дорученнях, які 

перевірялись Регіональним центром по яких встановлено порушень по 4-х 

дорученнях, що становить 2,9% від перевірених, на загальну суму 2195,19 грн,  

що становить 1,5% від перевіреної суми; 

- відібрано 16 актів по 60 дорученнях, перевірених всіма 4-ма 

місцевими центрами з 01.07.2015, за результатами перевірки яких встановлено 
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порушень по 17 дорученнях, що становить 28% від перевіреної сукупності, на 

загальну суму 15 954,56 грн, що становить 10% від перевіреної. 

Слід зазначити, що рівень якості перевірки розрахунків винагороди 

адвокатам місцевими центрами, які почали приймати та перевіряти їх з 

01.07.2015, значно погіршилась у порівнянні з рівнем якості перевірки 

розрахунків винагороди Регіональним центром, які приймали та перевіряли до 

01.07.2015, що призвело до значної кількості помилок, які в цілому мають 

суттєвий вплив на діяльність Центру. 

Причинами такого результату є  відсутність належного контролю з боку 

Регіонального центру у частині прийняття та перевірки актів надання БВПД, 

недостатня кількість навчальних заходів, недосконалість процесу перевірки та 

прийняття актів, регламентованого Порядком № 86-о, та неприведення 

останнього до примірних Методичних рекомендацій. 

Слід зазначити, що відповідно до п. 8 Положення про Регіональний центр 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Запорізькій області, 

затвердженого наказом Координаційного центру від 10.04.2015 № 139, 

Регіональний центр забезпечує оплату послуг та відшкодування витрат 

адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу в установленому 

порядку. Порядок оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які 

надають БВПД, регламентовано Постановою № 465. Відповідно до п.6 

зазначеної постанови виплата адвокатам винагороди за надану ними правову 

допомогу і відшкодування витрат, пов’язаних з наданням такої допомоги, 

здійснюються на підставі доручення та акта надання безоплатної вторинної 

правової допомоги з відповідними додатками, складеного за формою, 

затвердженою Мін’юстом. 

Оплата винагороди та відшкодування витрат адвокатів згідно з 

вищенаведеними документами проводиться на підставі актів надання БВПД з 

відповідними додатками, тоді як останні в Регіональному центрі відсутні.  

Пунктом 10 примірних Методичних рекомендацій щодо прийняття і 

перевірки актів надання БВПД передбачено, що у разі надходження акта до 

Регіонального центру працівник відділу фінансів, контрактно-договірної роботи 

та бухгалтерського обліку протягом двох робочих днів з дня надходження 

здійснює перевірку комплектності акта та у разі необхідності правильності 

розрахунку розміру винагороди та відшкодування витрат адвокатам, які 

надають БВПД. 
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Тобто, на рівні Регіонального центру перевірка актів з відповідними 

розрахунками не проводиться, у зв’язку із відсутністю останніх в Центрі. 

З інтерв’ю із начальником відділу встановлено, що з періодичністю один 

раз на квартал працівниками відділу якості проводяться позапланові перевірки 

місцевих центрів в частині правильності прийняття та перевірки останніми 

звітів адвокатів. Тобто таким чином відбувається координація Регіонального 

центру місцевих центрів в частині звітності адвокатів. 

Крім того, в порушення п. . 5 Порядку № 305 в період 2013-2014 зайво 

відшкодовано витрат на пально-мастильні матеріали – 3 251,70 гривень. 

 При оцінці правильності проведення оплати праці та нарахувань на 

заробітну плату аудитом встановлено, що Центром в порушення п. 4 розділу ІІІ 

Порядку № 100 при обчисленні середньої  заробітної плати за останні два 

місяці за час перебування у відрядженнях враховувались виплати за час, 

протягом якого зберігався середній заробіток працівника (щорічної і додаткової 

відпусток,  відрядження), у результаті чого зайво нараховано та виплачено 

заробітної плати за час відряджень на загальну суму 3 335,80 гривень. 

Також Регіональним центром не дотримано п.10 Інструкції № 59 у 

частині виплати компенсації у вихідні дні двом працівникам Центру на 

загальну суму 10 867,10 гривень. 

Всього зайво нараховано та виплачено заробітної плати за час 

перебування у відрядженні працівникам Центру на загальну                            

суму 14 202,90 гривень. Як наслідок, зайво нараховано та перераховано ЄСВ на 

суму 5 155,65 гривень. 

Аудитом оцінки порядку складання звітності, в тому числі відповідності 

звітності даним бухгалтерського обліку та достовірності віднесення сум 

касових і фактичних видатків за кодами економічної класифікації, встановлено 

порушення вимог п. 1.2 Порядку складання фінансової та бюджетної звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44.  

ІІ. Дослідження питань по програмі внутрішнього аудиту. 

1. Оцінка роботи у частині організації та взаємодії між відділами 

Центру, а також координації та контролю діяльності місцевих 

центрів 
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Для забезпечення виконання всіх завдань, які покладено на Регіональний 

центр, відповідно до штатного розпису Центру загальна кількість працівників 

становить 21,5 штатні одиниці. Фактично в Центрі працює 18,5 працівники. 

Згідно із структурою Регіонального центру роботу Центру забезпечує 

директор, заступник директора, головний бухгалтер та 5 профільних відділів. 

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 

інструкціями та не визначені в положеннях про відділи. 

Так, під час інтерв’ю з начальником відділу підтримки та розвитку 

інфраструктури Філімоновою Іриною Борисівною встановлено, що фактично 

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

- робота з адвокатами: укладення контрактів, ведення реєстру 

адвокатів, наповнення системи КІАС, збір інформації від адвокатів щодо 

побажань чергування, інформування адвокатів; 

- робота комунікаційна: новини сайту, присутність у медіа, залучення 

ЗМІ, підготовка інформаційних матеріалів для преси. 

Слід зазначити, що вищевказані функції нетипові для відділу підтримки 

та розвитку інфраструктури, у якому працює тільки один працівник 

(Філімонова І.Б.) 

Так, для роботи з адвокатами у частині укладення контрактів у 

Регіональному центрі створено відділ фінансів, контрактно-договірної роботи 

та бухгалтерського обліку, у якому фактично працює три працівники. 

Також, згідно з положенням про відділ фінансів, контрактно-договірної 

роботи та бухгалтерського обліку на відділ покладено завдання опрацювання 

надісланих/переданих місцевими центрами актів надання БВПД з відповідними 

додатками, візування їх та подання на затвердження директору Регіонального 

центру. 

Фактично вказаним відділом опрацювання актів надання БВПД 

відбувається у частині реєстрації актів, переданих місцевими центрами в 

електронному вигляді, візування та підготовка платіжних доручень для оплати 

в органах казначейської служби, тобто перевірка правильності розрахунків до 

акта надання БВПД працівниками відділу не проводиться. Детальніше описано 

у питанні 5 звіту. 
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Систематична перевірка (хоча б вибіркова) актів надання БВПД, 

переданих місцевими центрами, на рівні Регіонального центру не відбувається, 

що призвело до допущення значної кількості помилок у розрахунках 

винагороди адвокатам за надання БВПД (детальніше описано у питанні 5 звіту), 

які мають суттєвий вплив на діяльність Центру. 

Фактично основною функцією відділу фінансів, контрактно-договірної 

роботи та бухгалтерського обліку є ведення синтетичного та аналітичного 

обліку господарських операцій, які проводяться Центром, перевіркою 

правильності ведення яких також встановлено порушення та недоліки, що 

додатково призводить до викривлень у звітності (детальніше описано у питанні 

9 звіту). 

Відповідно до положення про відділ організаційної роботи, юридичного 

забезпечення діяльності та інформації одним із завдань, які покладені на цей 

відділ, є забезпечення регулярного наповнення та актуалізацію веб-сайтів 

Регіонального центру та місцевих центрів, що йому підпорядковані, але 

фактично цю функціє виконує відділ підтримки та розвитку інфраструктури. 

Слід зазначити, що у відділі організаційної роботи, юридичного 

забезпечення діяльності та інформації фактично працює три працівники. 

Одним із завдань відділу забезпечення якості надання правової 

допомоги та підвищення кваліфікації адвокатів (відповідно до положення про 

відділ) є підготовка інформації про історії успішного захисту прав суб’єктів 

права на безоплатну вторинну правову допомогу, приклади кращих практик 

адвокатської діяльності на основі аналізу звітності адвокатів. Але фактично 

функція підготовки інформації щодо кращих практик адвокатської діяльності 

покладена на місцеві центри. 

Аналіз звітності адвокатів на рівні Регіонального центру фактично 

неможливий у зв’язку з тим, що звіти адвокатів (акти надання БВПД) 

відповідно до Порядку № 86-о до Регіонального центру з місцевих центрів 

передаються без відповідних додатків (розрахунків винагороди, відшкодування 

витрат, підтвердних документів). Детальніше описано у питанні 5 звіту. 

Відповідно до Положення про Регіональний центр, діяльність місцевих 

центрів спрямовується, координується та контролюється Регіональним 

центром. Для проведення оцінки ефективності роботи Регіонального центру у  

даному напрямку досліджено роботу Регіонального центру щодо організації 

належного функціонування профільних відділів місцевих центрів та роботу 

щодо спрямування, координації, контролю за налагодженням і підтримкою 

ефективної співпраці з місцевими центрами.  
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У Запорізькій області функціонує 4 місцеві центри, які 

підпорядковуються Регіональному центру.  

Загальна координація та спрямування роботи місцевих центрів зі 

сторони Регіонального центру відбувається через директорів місцевих центрів, 

а також по окремих напрямах роботи координація відбувається профільними 

відділами (окремими працівниками) Регіонального центру. 

Слід зазначити, що координація роботи місцевих центрів профільними 

відділами Регіонального центру відбувається в усному порядку, за потреби 

надається методологічна допомога під час особистих зустрічей, по 

телефонному зв’язку, тощо.  

Для забезпечення виконання доручень від Координаційного центру 

Регіональний центр, в свою чергу, надає письмові доручення та накази 

місцевим центрам, виконання яких по суті є делегуванням функцій та завдань, 

які покладені на Регіональний центр. 

У більшій мірі взаємодія Регіонального центру з місцевими центрами 

відбувається у частині контролю виконання останніми наказів, доручень. 

Під час проведення інтерв’ю з працівниками місцевих центрів аудитом 

встановлено, що працівники відділів організації надання БВПД та роботи з 

адвокатами (далі – відділи роботи з адвокатами) після прийняття, перевірки 

звітів про надання БВПД від адвокатів передають до Регіонального центру 

тільки акти надання правової допомоги без додатків. Розрахунки з 

підтвердними документами працівники відділів роботи з адвокатами формують 

у справи та забезпечують їх зберігання, що не передбачено положеннями про 

відділи місцевих центрів і йде в розріз з примірними Методичними 

рекомендаціями прийняття та оброблення актів. 

У зв’язку з тим, що всі додатки до звітів надання БВПД знаходяться у 

місцевих центрах, останні відповідно до доручення Регіонального центру 

аналізують звіти надання БВПД та формують інформацію про кращі практики 

адвокатів, які надають для оприлюднення до відділу якості Регіонального 

центру. 

Також аудитом встановлено, що працівники відділів роботи з 

адвокатами приймають від адвокатів, або формують додаткові угоди до 

контрактів з адвокатами до кожного звіту з надання БВПД. В свою чергу, в п. 2 

наказу № 86-о Регіонального центру передбачено, що головний бухгалтер або 

уповноважена на це особа місцевого центру протягом одного робочого дня з 

дня отримання акту та додаткової угоди перевіряє правильність оформлення 

акту та додаткової угоди на збільшення суми контракту, розраховує суму 
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додаткової угоди з урахуванням раніш сплаченої суми винагороди адвокату за 

попередньо виконані доручення та візує акт і додаткову угоду особистим 

підписом. Такий порядок дій приводить до того, що адвокати мають бути 

закріплені за конкретними місцевими центрами при подачі звітності про 

надання БВПД та в свою чергу унеможливлює вільний і зручний вибір 

місцевого центру для подачі звітів. 

Виконання таких функцій силами працівників місцевих центрів 

зумовлює перенавантаження окремих працівників та виконання ними 

нетипових завдань та обов’язків, що може негативно впливати на ефективність 

виконання основних функцій та завдань. 

З метою формування загальних висновків щодо оцінки та якості 

перевірки працівниками місцевих центрів правильності розрахунків, розміру 

винагороди та відшкодування витрат адвокатів аудиторською групою було 

перевірено звіти надання БВПД та встановлено ряд порушень у розрахунках 

винагороди адвокатам. 

Даний факт спричинений декількома факторами, які суттєво впливають 

на якість перевірки звітів надання БВПД та виплату винагороди адвокатам, а 

саме: 

- зі сторони Регіонального центру приділена недостатня кількість 

годин (днів) навчанню працівників місцевих центрів у частині перевірки звітів 

адвокатів; 

- перенавантаження працівників відділів роботи з адвокатами 

місцевих центрів функціями, які не передбачені ані положеннями про цей 

відділ, ані посадовими інструкціями; 

- відсутність перевірки звітів на рівні Регіонального центру. 

Вказані недоліки в організації роботи Регіонального центру та 

координації місцевих центрів, а також ті порушення та недоліки, які 

встановлені аудитом та описані в інших розділах (питаннях) цього звіту 

негативно впливають на роботу Центру та безпосередньо на систему 

безоплатної вторинної правової допомоги в Запорізькій області.  

Тобто, у Регіональному 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 Регіональний центр.  

Висновок: Регіональним центром забезпечено виконання основних 

завдань, які покладено на нього відповідно до положення про Регіональний 

центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Запорізькій 

області, яке затверджено наказом Координаційного центру з надання правової 
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допомоги від 10.04.2016 № 139. Але слід зазначити, що деякі завдання 

покладені на Центр виконуються не в повній мірі, або недостатньо якісно.  

 

2. Оцінка стану виконання центром функцій щодо забезпечення 

доступу до безоплатної вторинної правової допомоги. 

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Запорізькій області надає правові послуги відповідно до Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу», Кримінального процесуального кодексу 

України, Кримінального кодексу України, Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» та інших нормативно-правових актів. 

Регіональним центром у 2013 році було укладено 107 контрактів з 

адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній 

основі, у 2014 році – 141 контракт, у 2015 році – 168 контрактів, у 2016 році – 

152 контракти. Крім того, у 2013 році та у 2016 році Центром укладався 1 

договір із адвокатом, яка надавала безоплатну вторинну правову допомогу на 

тимчасовій основі. 

У 2013 році Центром було видано 4545 доручень, з них: 2203 доручення 

щодо здійснення захисту за призначенням, 55 доручень щодо проведення 

окремої процесуальної дії, 1585 доручень щодо надання БВПД особам, 

затриманим за підозрою у вчиненні злочину, 702 доручення щодо надання 

БВПД особам, до яких застосовано адміністративне затримання (арешт). 

У 2014 році Центром було видано 4915 доручення, з них: 1981 доручень 

щодо здійснення захисту за призначенням, 298 доручень щодо проведення 

окремої процесуальної дії, 1278 доручення щодо надання БВПД особам, 

затриманим за підозрою у вчиненні злочину та 1358 доручень щодо надання 

БВПД особам, до яких застосовано адміністративне затримання (арешт). 

У 2015 році Центром видано 5 591 доручення, з них: 1 051 доручення для 

надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, яка відповідно до 

положень кримінального процесуального законодавства вважається 

затриманою та/або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання 

під вартою (КЗ), 2 556 доручень для надання безоплатної вторинної правової 

допомоги особі, у кримінальному провадженні стосовно якої відповідно до 

положень Кримінального процесуального кодексу України захисник 

залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення 

захисту за призначенням (ЗЗП), 151 доручення для надання безоплатної 

вторинної правової допомоги особі, у кримінальному провадженні стосовно 
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якої відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України 

захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для 

проведення окремої процесуальної дії (ОПД), 27 доручень для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги особі, засудженій до покарання у 

вигляді позбавлення волі, 1 234 доручення щодо надання БВПД особам, до яких 

застосовано адміністративне затримання (арешт), 572 доручення для надання 

БВПД за цивільними та адміністративними справами. 

За період з 01.01.2016 по 29.02.2016 видано 1 114 доручень, з них: 146 

доручень для надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, яка 

відповідно до положень кримінального процесуального законодавства 

вважається затриманою та/або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді 

тримання під вартою (КЗ), 523 доручень для надання безоплатної вторинної 

правової допомоги особі, у кримінальному провадженні стосовно якої 

відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України 

захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для 

здійснення захисту за призначенням (ЗЗП), 30 доручень для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги особі, у кримінальному провадженні 

стосовно якої відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу 

України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом 

для проведення окремої процесуальної дії (ОПД), 24 доручення для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги особі, засудженій до покарання у 

вигляді позбавлення волі, 146 доручення щодо надання БВПД особам, до яких 

застосовано адміністративне затримання (арешт), 245 доручень для надання 

БВПД за цивільними та адміністративними справами.  

Структура виданих доручень за їх видами та за певний період у 

кримінальному процесі у кількісному виразі. 
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За період з 01.01.2015 по 29.02.2016 скасовано 54 доручень, з них у 2015 

році 39 доручень та за січень-лютий 2016 року – 15 доручень. Інформація щодо 

кількості скасованих доручень у 2013-2014 роках Центром не надано, оскільки 

відсутні відповідні документи. 

Основними причинами скасувань виданих доручень було залучення 

підзахисними платного адвоката, неможливість надання правової допомоги 

адвокатом через те, що позиція захисту не сходиться із позицією 

підозрюваного, обвинуваченого (ст. 47 КПК України), у зв’язку із хворобою 

адвоката, відвід адвоката, якщо він є близьким родичем або членом сім’ї 

слідчого, прокурора чи будь-якої особи зі складу суду (ст. 78 КПК України).  

Для виявлення типових тенденцій у Запорізькій області щодо змін у 

структурі виданих доручень було проведено групування доручень за їх видами 

з метою приведення до єдиного формату, який дає можливість порівняти зміни 

у структурі за вибраний інтервал часу. 

При формуванні даних для порівняння не враховувалися скасовані 

доручення. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2013 рік 2014 рік 2015 рік Січ-лют 
2016 року 

702 
1358 1234 

146 

2203 

1981 
2583 

547 

55 

298 
151 

30 

1585 

1278 
1051 

146 

Всі види 
затримання/тримання під 
вартою 

Окрема процесуальна дія 

Захист за призначенням 

Адмінзатримання/адмінарешт 



22 
 

  

Виходячи з наведених вище даних, прослідковується тенденція до 

збільшення кількості виданих доручень для надання безоплатної вторинної 

правової допомоги особі, у кримінальному провадженні стосовно якої 

відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України 

захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для 

здійснення захисту за призначенням та зменшення кількості доручень для 

надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, яка відповідно до 

положень кримінального процесуального законодавства вважається 

затриманою та/або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання 

під вартою. Дана тенденція може свідчити про випадки неповідомлення 

суб`єктами надання інформації Центру про необхідність надання БВПД. 

При цьому, у липні 2015 року, з метою попередження фактів не 

інформування та/або несвоєчасного повідомлення працівниками 

правоохоронних органів про залучення адвоката до надання БВПД, Центром до 

Головного управління Національної поліції у Запорізькій області направлено 

лист з роз’ясненням чинного законодавства щодо надання БВПД. Крім того, 

направлено 10 листів-реагувань на порушення співробітниками поліції вимог 

кримінального процесуального законодавства та Порядку № 1363. За 

результатами розгляду зазначених листів-реагувань до співробітників поліції, 

що допустили порушення вимог чинного законодавства, застосовано різні міри 

дисциплінарного стягнення. Також, за повідомленням Центру, Прокуратурою 
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Запорізької області розпочато два кримінальних провадження щодо 

протиправних дій працівників поліції. 

Таким чином, Регіональним центром проводиться робота щодо виявлення 

та попередження фактів неінформування та/або несвоєчасного повідомлення 

суб’єктами надання інформації, однак, через наявну тенденцію щодо 

зменшення кількості доручень для надання безоплатної вторинної правової 

допомоги особі, яка відповідно до положень кримінального процесуального 

законодавства вважається затриманою та/або стосовно якої обрано запобіжний 

захід у вигляді тримання під вартою, робота у даному напрямку потребує більш 

дієвих засобів та механізмів.  

Крім вищезазначених доручень, виданих Регіональним центром, з 

моменту створення (з 01.07.2015) місцевих центрів останніми видаються 

доручення за цивільними та адміністративними справами, що становлять 10,2% 

від загальної кількості виданих у 2015 році доручень та 22,0% від доручень, 

виданих у січні-лютому 2016 року. 

Всі видані доручення прийняті адвокатами, випадків ненадання 

вторинної правової допомоги у регіоні за перевірений період не встановлено. 

Із 20 районів Запорізької області 3 взагалі не забезпечені «місцевими» 

адвокатами, а 1 забезпечений недостатньо. Зокрема, Чернігівський, Розівський і 

Куйбишевский райони Запорізької області не забезпечені «місцевими 

адвокатами», а безоплатну вторинну правову допомогу на території цих районів 

надають адвокати із сусідніх районів, які завжди беруть на виконання будь-яке 

доручення Центру. Крім того, на території Гуляйпільського району безоплатну 

вторинну правову допомогу надає всього один адвокат, якому у 2013-2015 

роках та за січень-лютий 2016 року видано 303 доручення за жодним з яких він 

не відзвітувався. При цьому, Центром не вживались вичерпні заходи щодо 

залучення до надання БВПД інших адвокатів, які б надавали БВПД на території 

вищевказаного району. Начальник відділу організації надання БВПД 

Антонцев В.Г. в інтерв’ю зазначив, що адвокати з інших районів відмовляються 

надавати безоплатну вторинну правову допомогу у цьому районі через його 

віддаленість.  

Аналогічно, до березня 2014 року у Кам`янка-Дніпровському районі 

БВПД надавав 1 адвокат, якому у 2013 році та січні-лютому 2014 року видано 

70 доручень, при цьому за жодним із них він не відзвітувався.  

Процес розподілу доручень між адвокатами у Центрі відбувається 

відповідно до графіків чергування адвокатів на кожен місяць, затверджених 

директором Центру.  

Формування графіку чергувань адвокатів відбувається наступним чином. 
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Щомісячно, до 01 числа на електронні адреси адвокатів надсилається 

лист-нагадування стосовно необхідності надати пропозиції до графіку 

чергувань на наступний місяць до 12 числа, де зазначається кількість чергувань, 

що може припадати на одного адвоката, виходячи із наявної кількості адвокатів 

в тому чи іншому районі. Фактично інформація від адвокатів із побажанням 

щодо графіку чергувань надходить до Центру до 20 числа.  

У разі відсутності у деяких адвокатів пропозицій щодо чергування, 

відділом організації надання БВПД здійснюється аналіз кількості виданих 

доручень і пропонуються додаткові дні чергування тим адвокатам, у яких 

найменша кількість доручень. 

У разі відсутності і у зазначених адвокатів пропозицій щодо чергування, 

тоді у телефонному режимі узгоджуються додаткові дні для адвокатів, які 

завжди беруть на виконання будь-яке доручення Центру, із пропозиціями 

чергування в інших районах.  

У подальшому, до 26 числа графік чергування адвокатів на наступний 

місяць затверджується наказами директора Центру та розміщується на сайті 

Центру. 

Головними спеціалістами відділу організації надання БВПД (чергові) 

формуються доповідні записки, де відображена інформація про кількість 

виданих доручень та факти і причини надання доручення іншим адвокатам, 

що не є черговими. 

Проведеним аналізом стану звітування адвокатів за виданими 

(нескасованими) дорученнями в 2013-2015 роках та за період з 01.01.2016 по 

29.02.2016 встановлено наступне: 

- у 2013 році видано 4 545 доручень, відзвітовано по 4 057 дорученнях, 

що становить 89,3%; 

- у 2014 році видано 4 915 доручень, відзвітовано по 4 288 дорученнях, 

що становить 87,2%; 

- у 2015 році видано 5 591 доручень, відзвітовано по 4 588 дорученнях, 

що становить 82,1%; 

- у січні-лютому 2016 року видано 1 114 доручень, відзвітовано по 509 

дорученнях, що становить 45,7%. 

Всього за вищезазначений період із 16 184 виданих доручень не 

відзвітовано по 2 746 дорученнях, що в середньому становить 17,0%, та вказує 

на позитивну тенденцію звітування адвокатів перед Центром. Більшість 

адвокатів, які надають БВПД вчасно звітують про надання БВПД, однак окремі 

адвокати не тільки не дотримуються строків звітування, але й, порушуючи 

умови укладених контрактів, взагалі не звітуються до Центру за виданими 

дорученнями, що створює ризик неякісного надання БВПД такими адвокатами.  
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(Стан звітування адвокатів за виданими в 2013 – 2015 роках та за період 

з 01.01.2016 по 29.02.2016 (за виключенням скасованих доручень) у Додатку ___ 

до звіту).  

 Слід зазначити, що суттєвий вплив на стан звітування адвокатів мав 

коефіцієнт вчасності звітування, який введено у дію у травні 2015 року. 

Введення даного коефіцієнту стимулює більшість адвокатів вчасно звітуватись 

за виданими Центром дорученнями. 

Також, в ході проведення аудиту Регіональним центром розроблена та 

надіслана адвокатам гул-форма із зазначенням переліку запитань, що 

відображені у анкеті, яка надавалась працівниками підрозділу внутрішнього 

аудиту Координаційного центру. У вказаній гул-формі 5 із 43 адвокатів 

зазначили, що ще не здійснювали звітування у зв’язку з тим, що тривають 

провадження за виданими дорученнями. 

При аналізі кількості невідзвітованих доручень адвокатами перед 

Центром, виданих у 2013-2015 роках та за період з 01.01.2016 по 29.02.2016, 

встановлено, що мають місце випадки незвітування двома адвокатами взагалі 

жодного разу.  

Зазначені дані наведено у таблиці. 
ПІБ адвоката Кількість невідзвітованих доручень Кількість 

виданих 

доручень за 

період з 

01.01.2013 по 

29.02.2016 року 

% невідзвіто-

ваних 

доручень 

2013 

рік 

2014 

рік 

2015 

рік 

за січень-лютий 

2016 року 

Троян В.М. 91 123 77 12 303 100% 

Доненко В.О. 62 8 0 0 70 100% 

Однак, не дивлячись на ситуацію із звітуванням адвоката Трояна В.М. по 

виданих дорученнях, Центром продовжується видача йому доручень у зв’язку 

із безальтернативністю (даний адвокат один обслуговує Гуляйпільський район). 

Із адвокатом Доненко В.О. у 2015-2016 роках взагалі не укладався контракт 

через його небажання звітуватись. 

При цьому, об’єктивні причини незвітування адвокатів Трояна В.М. та 

Доненка В.О. відсутні, що призвело до порушення вказаними адвокатами умов 

контрактів у частині недотримання строків звітування, як це передбачено п.п. 4 

п. 5 контрактів, укладених з адвокатами, які надають БВПД на постійній основі 

(додаток 1 до Порядку № 8), та недотриманням вимог абз. 2 п. 6 Порядку № 465 

у частині звітування перед Центром про виконання зазначених доручень. 

Для з’ясування причин видачі доручень у наступних періодах адвокату, 

який не звітувався у попередніх періодах, проведено інтерв’ювання з 

начальником відділу організації надання БВПД Антонцевим Володимиром 

Георгійовичем. Під час інтерв’ювання він повідомив, що найбільша кількість 
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невідзвітованих доручень у адвоката Трояна В.М., що пов’язано з 

безальтернативністю видачі доручень, так як у Гуляйпільському районі тільки з 

ним укладений контракт на надання БВПД, а також небажанням інших 

адвокатів виїжджати у цей район. Будь-які усні розмови директора і 

працівників Центру із адвокатом щодо необхідності звітування результату не 

дали.  

Поряд з цим, у ході проведення аудиту Регіональним центром надсилалась 

гугл-форма анкети із питаннями, на які відповіли 43 адвокати. При цьому, 27 із 

43 адвокатів зазначили, що готові виїжджати у інші населенні пункти області, 

однак Центром даний факт при видачі доручень щодо надання БВПД у 

Гуляйпільському районі не враховувався.  

Також слід зазначити, що відповідно до п. 2 Контрактів на надання БВПД 

адвокат за дорученнями Центру не може надавати безоплатну вторинну 

правову допомогу більш як у 30 справах одночасно.  

  Так, станом на 01.03.2016 понад 30 невідзвітованих доручень перебуває у 

15 адвокатів, що створює ризик неякісного забезпечення такими адвокатами 

надання БВПД. 

ПІБ адвоката 

Видано за 2013-2015 

роки та за січень-лютий 

2016 року 

Відзвітовано за 2013-

2015 роки та за січень-

лютий 2016 року 

Залишок невідзвітованих 

доручень станом на 

01.03.2016 

Троян В.М. 303 0 303 

Вайновський Є.О. 258 64 194 

Біленко О.В. 150 53 90 

Єременко Р.С. 88 11 76 

Доненко В.О. 70 0 70 

Коломаренко О.В. 146 90 56 

Кольц Д.М. 141 93 48 

Степаненко І.В. 111 66 45 

Коротаєв В.Ю. 50 5 45 

Дригайло Т.В. 280 236 44 

Шеверновська І.В. 108 66 42 

Клименко А.Я. 194 154 40 

Панченко О.П. 267 228 39 

Шкрибітько С.В. 181 145 36 

Коломаренко Д.В. 42 8 34 

 

Так, детальним аналізом видачі та звітування за виданими дорученнями в 

розрізі окремих адвокатів встановлено наступне. 

Адвокату Вайновському Є.О. у 2013 році видано 88 доручень, за 64 з яких 

він відзвітувався. У 2014 році зазначеному адвокату було видано 62 доручення, 

за жодним з яких він не відзвітувався, аналогічно у 2015 році йому видано 74 

доручення, за якими він також не відзвітувався. Не дивлячись на таку ситуацію 

у адвоката Вайновського Є.О. щодо звітування у 2014-2015 роках (більше 2-х 
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років не звітувався), у січні-лютому 2016 року Центром все одно видано йому 

14 доручень щодо надання БВПД. 

Адвокату Біленку О.В. у 2013 році видано 44 доручення, із яких 

відзвітовано за 29 дорученнями, у 2014 році видано 43 доручення, з яких 

відзвітовано за 13-ма дорученнями, у 2015 році видано 52 доручення, 

відзвітовано за 11-ма дорученнями, у січні-лютому 2016 року видано 4 

доручення, за жодним з яких він не відзвітувався. Однак Центром не 

вживаються необхідні заходи щодо стимулювання ним повного звітування за 

виданими дорученнями. 

Адвокату Єременку Р.С. у 2013 році видано 28 доручень, за 8 з яких він 

відзвітувався, у 2014 році видано 55 доручень, відзвітовано за 3-ма 

дорученнями, у 2015 році видано 3 доручення, за якими він не відзвітувався та 

у січні-лютому видано 1 доручення, за яким він також не відзвітувався. Таким 

чином, даному адвокату практично припинили видавати доручення.  

Відповідно Центр не володів інформацією щодо причин незвітування 

окремих адвокатів, внаслідок чого порушуються умови контрактів щодо 30 

доручень, які перебувають на виконанні у адвокатів. 

За наслідками аналізу стану звітування адвокатів, який проведено у період 

аудиту Регіонального центру, останнім було надіслано письмове попередження 

адвокатам, у яких на виконанні перебуває більше 30 доручень про необхідність 

звітування та припинення видачі їм доручень у подальшому до повного 

звітування за виданими дорученнями.  

Також пунктом 10 примірних Методичних рекомендацій щодо прийняття 

та перевірки актів надання БВПД, які доведені до Регіональних та місцевих 

центрів листом від 02.10.2015 № 25-1979, передбачено, що працівник відділу 

фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку 

Регіонального центру реєструє його в журналі реєстрації актів надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Регіональному центрі, де зазначає: 

- номер акта; 

- прізвище, ініціали адвоката; 

- дату видачі доручення; 

- номер доручення; 

- (форму) доручення для надання безоплатної вторинної правової 

допомоги; 

- форму розрахунку (ЦАС, АЗ, ЗЗ, ОПД, ДР, С1, С2, С3, ЗМХ, ЕКС, 

ІНШ); 

- кількість прийнятих аркушів за формою розрахунку.  

При цьому, розробленим Регіональним центром Порядком № 86-о 

передбачено, що відділом фінансів, контрактно-договірної роботи та 

бухгалтерського обліку у журналі реєстрації актів зазначаються:   

- ПІБ адвоката; 

- номер контракту; 
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-  номер акту; 

- кількість доручень. 

Тобто, фактично відділом фінансів, контрактно-договірної роботи та 

бухгалтерського обліку не ведеться інформація про виконані доручення, а лише 

зазначається загальна кількість за кожним актом надання БВПД. 

Крім того, аналізом положень про структурні підрозділи Центру 

встановлено, що жодним із них не відслідковується кількість доручень, які 

перебувають на виконанні у адвокатів. Як наслідок, наявні адвокати, у яких на 

виконанні перебуває понад 30 доручень.  

За результатами інтерв’ювання працівників відділу організації надання 

БВПД Регіонального центру були виявлені окремі проблеми та недоліки: 

- відсутність у деяких районах «місцевих» адвокатів, внаслідок чого 

збільшується навантаження на адвокатів сусідніх районів; 

- наявність у Гуляйпільському районі тільки 1 «місцевого адвоката», що 

призводить до безальтернативності видачі доручень, при цьому вказаний 

адвокат не звітувався за жодним із виданих доручень; 

- мають місце випадки небажання звітуватись 15 адвокатів, що призвело до 

залишку станом на 01.03.2016 у них більше 30 доручень, що знаходяться на 

виконанні; 

- випадки видачі доручень адвокатам, які ведуть більше 30 справ, що 

значно збільшує навантаження на адвокатів та призводить до ризику неякісного 

надання БВПД. 

З метою виконання Наказу Координаційного центру № 197 Центром 

направлялись листи до судів усіх рівнів, розташованих на території 

Запорізької області за дорученнями, що були видані на підставі ухвал судів. 

Судами надавались відповіді, що окремі справи знаходяться в апеляційному 

провадженні. Також, надсилався лист до ГУ МВС України в Запорізькій 

області, який у відповіді підтвердив факти надання адвокатами БВПД. Крім 

того, Центром було надіслано загального листа усім адвокатам щодо 

необхідності якісного і вчасного звітування, більшість яких надали відповідь 

на вказаний лист. Однак, окремими адвокатами відповіді на вищевказаний 

лист не надано. Відповідно Центром неодноразово надсилались листи щодо 

повного і своєчасного звітування. Центр і надалі працює з адвокатами, у яких 

на виконанні знаходиться більше 30 доручень. 

  У ході проведення аудиту на сайті Центру розміщувалась інформація про 

проведення аудиту працівниками Координаційного центру, однак фактично на 

інтерв’ю завітало лише 3 адвокатів, з якими укладені контракти про надання 

БВПД у Запорізькій області, 2 з яких у цілому задоволені роботою у системі 

БВПД. 
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Висновок: Аудитом встановлено суттєві недоліки при виконанні 

Центром функцій щодо забезпечення доступу до безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

Враховуючи зазначене, можна зробити висновок про відсутність у Центрі 

управлінських механізмів, якими була б запроваджена система 

відслідковування кількості доручень, що перебувають на виконанні у адвокатів. 

Зокрема, Центром не вжито дієвих заходів щодо забезпечення іншими 

адвокатами Гуляйпільського району, де адвокату, який надає БВПД у 

зазначеному районі, видано 303 доручення, за жодним з яких він не 

відзвітувався. 

Крім того, у Центрі відсутні управлінські механізми щодо  

відслідковування кількості доручень, що перебувають на виконанні у адвокатів. 

Як наслідок, у 15 адвокатів перебуває на виконанні понад 30 доручень, що 

створює ризики неякісного надання ними БВПД. При цьому, в порушення 

п. 5 умов укладених контрактів, Центром продовжувалась видача їм доручень у 

наступні періоди. 

 

3. Оцінка стану виконання центром функцій щодо забезпечення 

якості надання правової допомоги. 

 

Відповідно до структури Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Запорізькій області у Центрі функціонує відділ 

забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації адвокатів 

(далі – відділ якості), основними завданнями якого відповідно до Положення 

про відділ є: 

- здійснення моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості 

надання безоплатної правової допомоги, зокрема, з метою подальшого 

оцінювання у встановленому порядку якості, повноти та своєчасності надання 

адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги; 

- забезпечення організації підвищення кваліфікації адвокатів, які  

надають безоплатну вторинну правову допомогу; 

- узагальнення, аналіз та поширення кращих практик адвокатської 

діяльності; 

- аналіз рівня задоволеності суб’єктів права на безоплатну вторинну 

правову допомогу якістю надання такої допомоги.  

До відкриття місцевих центрів спеціалісти відділу якості Центру 

приймали та перевіряли акти і розрахунки розміру винагороди адвоката за 
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надання БВПД та відшкодування витрат, пов’язаних з її наданням, також 

надавали адвокатам консультативно-методологічну допомогу щодо питань, які 

виникали під час надання БВПД та складання звітності про надання послуг. 

Перевірка відбувалась наступним чином: спеціалісти відділу якості 

перевіряли акти надання послуг та розрахунки до них, які подавали  директору 

Центру для підпису. Потім акти передавались головному бухгалтеру для 

реєстрації їх у казначействі та подальшої оплати послуг та відшкодування 

витрат адвокатів. 

З моменту створення місцевих центрів функцію перевірки актів надання  

БВПД передано останнім, у зв’язку з чим Регіональним центром розроблено 

Порядок № 86-о. Механізм прийняття та перевірки актів надання БВПД 

Регіональним центром детальніше описано у питанні 5 звіту. 

Крім того, на виконання наказу Координаційного центру від 06.05.2015   

№ 136 начальником відділу якості проводиться моніторинг дотримання 

адвокатами стандартів якості шляхом спостережень за робою у суді та 

анкетування клієнтів. 

Для з’ясування питання щодо методу планування та відвідування 

судових засідань проведено інтерв’ю з начальником відділу якості. При 

інтерв’юванні з’ясовано, що план відвідувань судових засідань складається 

щотижнево у довільному порядку по територіальному принципу, а також за 

участю адвокатів, стосовно яких до Центру надходили звернення громадян або 

скарги.   

За ІІІ-ІV квартали 2015 року та 2 місяці 2016 року відділом якості 

проведено спостереження роботи адвокатів системи БВПД у 54-х судових 

засіданнях. 

Під час проведення спостереження за роботою адвокатів у судових 

засіданнях за наявності згоди клієнта та відсутності заперечень адвоката 

проводиться опитування клієнта. Впродовж зазначеного періоду проведено 36 

бесід з клієнтами. 

Суттєвих порушень Стандартів якості надання БВПД адвокатами не 

встановлено.  

За охоплений період з 01.01.2013 по 29.02.2016 до Центру надійшло 20 

скарг на адвокатів, у тому числі: 

- від судів – 3 скарги; 
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- від клієнтів – 17 скарг. 

За 2-ма скаргами на дії адвокатів Караван О.Д. та Панченко О.П. 

Центром підготовлено звернення, які направлено до комісії з оцінювання 

якості, повноти та своєчасності надання адвокатами правової допомоги Ради 

адвокатів Запорізької області. Відповідно до листа голови комісії оцінити  

якість, повноту та своєчасність надання адвокатом Панченко О.П. БВПД 

неможливо у зв’язку з тим, що спілкування адвоката Панченка О.П. з клієнтом 

та надання БВПД відбувалось незначний проміжок часу та правова допомога у 

судових рішеннях з поважних причин не надавалась. Лист-звернення до комісії 

з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання правової допомоги 

адвокатом Караван О.Д. до аудиту не надано. 

Слід зазначити, що моніторинг дотримання стандартів якості        

адвокатом Караван О.Д. Регіональним центром не проводився.  

За результатами розгляду та перевірки фактів щодо порушення 

стандартів якості та вимог Кримінального процесуального кодексу, викладених 

у скарзі клієнта на дії адвоката Петренка А.В., деякі з них підтвердилися. 

Адвокату Петренко А.В. було повідомлено, що у разі вчинення повторного 

порушення Стандартів якості надання БВПД у кримінальному процесі, 

затверджених наказом Міністерства юстиції України від 25.02.2014 № 386/5, 

Центром буде ініційовано звернення до комісії з оцінювання якості, повноти та 

своєчасності надання адвокатами правової допомоги Ради адвокатів Запорізької 

області. 

По інших скаргах факти недотримання адвокатами Стандартів якості або 

вимог контрактів, укладених з Центром, не підтверджено. 

Також при аналізі кількості невідзвітованих доручень, виданих у 

охопленому аудитом періоді (детальніше досліджено у п.2), встановлено, що 

мають місце випадки незвітування взагалі жодного разу адвокатом           

Трояном В.М., який надає послуги БВПД у Гуляйпільському районі та у якого у 

залишку 303 невідзвітованих доручення, що створює ризик незабезпечення 

якості надання правової допомоги. Але слід зазначити, що моніторинг судових 

засідань зазначеного адвоката Центром не проводився.  

Одним із основних завдань відділу якості відповідно до Положення про 

відділ, затвердженим наказом Регіонального центру від 08.06.2015 № 65-о, є 

узагальнення, аналіз та поширення кращих практик адвокатської діяльності. 

Згідно з покладеними на відділ завданнями останній в установленому порядку 

на основі аналізу звітності адвокатів готує інформацію про історії успішного 
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захисту прав суб’єктів права на БВПД, приклади кращих практик адвокатської 

діяльності. Проте, у Регіональному центрі зберігаються лише оригінали актів з 

надання БВПД без відповідних додатків та документів (детальніше про це 

описано у п. 5), що унеможливлює аналізувати звітність адвокатів щодо кращих 

практик адвокатської діяльності працівниками відділу якості. Тому 

Регіональним центром доручено місцевим центрам надавати щотижневу 

інформацію про позитивні практики з кримінальних справ із сканованими 

документами, після чого інформація узагальнюється відділом якості та 

передається до Координаційного центру.    

Крім того, на виконання Порядку № 86-о місцевими центрами 

запроваджено «Електронну базу звітованих доручень», до якої після перевірки 

акту з надання БВПД вносяться відомості щодо звітування адвокатами із 

зазначенням ПІБ адвоката, виду доручення, стадії виконання, номера акту та 

суми винагороди за виконані доручення.  

Також відповідно до п.4 зазначеного Порядку працівником відділу 

організації надання БВПД та роботи з адвокатами місцевого центру після 

перевірки правильності розрахунку розміру винагороди та відшкодування 

витрат  до Книги реєстрації статистичних даних (додаток 2 до Порядку № 86-о) 

у електронному вигляді вносяться відомості, що містяться у додатках до акту 

надання БВПД. Відомості включають ПІБ адвоката, інформацію за 

дорученнями, виданими у 2016 році, інформацію за дорученнями, виданими у 

попередніх бюджетних періодах, та інші дані (дата, номер та вид доручення, 

номер акту, розмір винагороди за актом тощо). 

Статистичні дані щоп’ятниці у електронному вигляді надаються 

місцевими центрами до Регіонального центру, які лише узагальнюються 

відділом якості та передаються щопонеділка у вигляді оперативної інформації 

до Координаційного центру. 

Висновок: Регіональним центром не аналізується звітність по адвокатах 

на предмет кращих практик адвокатської діяльності із-за її відсутності в 

останнього. Також той факт, що не по всіх адвокатах, на дії яких були скарги 

від клієнтів, та які не звітуються взагалі, проводився моніторинг дотримання 

ними стандартів якості, свідчить про недосконалість процесу планування 

моніторингу судових засідань. 

4. Оцінка правильності складання та затвердження кошторису, 

розрахунків до нього та внесення змін. Загальний стан виконання 

кошторису. 
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При аудиті даних питань застосовувались методи документальної 

перевірки, аналітичного огляду, аналітичної перевірки, арифметичної перевірки 

документів. 

Оцінці підлягали: лімітні довідки про бюджетні асигнування, плани 

асигнувань загального фонду, плани (річні, помісячні) використання 

бюджетних коштів, витяги з річного та помісячного розпису асигнувань 

державного бюджету зі змінами, витяги з розпису видатків загального фонду 

державного бюджету зі змінами, кошториси, довідки про зміни до кошторису, 

розрахунки 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, а також аудит виконання кошторисів загального фонду проведено 

суцільним способом. 

Затверджені в кошторисі суми бюджетних асигнувань загального фонду 

відповідають граничним обсягам видатків бюджету, доведеним лімітними 

довідками. 

На 2013 рік кошториси за КПКВ 3603020 та КПКВ 3603030 затверджені 

в.о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги 

Лаврінком М.В. 17.01.2013, на 2014 рік -  директором Координаційного центру 

Вишневським А.В. 26.02.2014, на 2015 рік – директором Координаційного 

центру Вишневським А.В. 12.02.2015, на 2016 рік – директором 

Координаційного центру Вишневським А.В. 22.02.2016.  

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. 

Висновок: недоліків у функціонуванні процесу складання та 

затвердження кошторису, розрахунків до нього та внесення змін при 

проведенні аудиту не виявлено. 

5. Оцінка стану використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат 

адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. 

З метою формування загальних висновків щодо оцінки та якості 

перевірки працівниками Регіонального центру комплектності актів надання 

БВПД, правильності розрахунків розміру винагороди та відшкодування витрат 

адвокатів для дослідження були відібрані акти, які приймались та перевірялись 
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Регіональним центром до 01.07.2015. Також відібрано акти, які приймались та 

перевірялись місцевими центрами з 01.07.2015 (з моменту їх створення) та 

опрацьовувались Регіональним центром.  

Для перевірки у довільному порядку було відібрано 50 актів надання 

БВПД по 137 дорученнях, перевірених Регіональним центром до 01.07.2015, 

якою встановлено порушень по 4-х дорученнях, що становить 2,9% від 

перевірених, на загальну суму 2195,19 грн,  що становить 1,5% від перевіреної 

суми. 

Так, відповідно до акту надання БВПД від 28.11.2014 № 27, отриманого 

від адвоката Трофімова В.В., який надавав безоплатну правову допомогу на 

стадії суду І інстанції відповідно до доручення від 02.07.2014 № 2465, при 

розрахунку винагороди завищено кількість окремих заохочувальних 

коефіцієнтів за результатами здійснення адвокатом захисту у кримінальному 

проваджені (Кі) та завищено сумарний заохочувальний коефіцієнт (Крез), 

внаслідок чого адвокату зайво виплачено винагороди на суму 954,79 грн, чим 

порушено п. 27 Методики, затвердженої Постановою № 465. 

Крім того, по акту наданих послуг від 04.12.2013 № 29, отриманого від 

вищевказаного адвоката, який надавав безоплатну правову допомогу на стадії 

суду І інстанції відповідно до доручення від 29.10.2014 № 008-0004013, при 

розрахунку винагороди занижено сумарний заохочувальний коефіцієнт (Крез), 

внаслідок чого адвокатом недоотримано винагороди в сумі 73,44 грн, чим 

порушено п. 27 Методики, затвердженої Постановою № 465. 

Відповідно до акту наданих послуг від 21.05.2015 № 4, отриманого від 

адвоката Вараниці О.О., який надавав правову допомогу в суді І інстанції 

відповідно до доручення від 31.08.2014 № 008-0003343, при розрахунку 

винагороди завищено коефіцієнт складності кримінального провадження за 

особливістю категорії кримінального провадження (Кокп), а саме: застосовано 

підвищуючий коефіцієнт надання безоплатної вторинної правової допомоги 

особі, яка не досягла 18 років, однак фактично допомога надавалась 

повнолітній особі, внаслідок чого адвокату зайво виплачено винагороди 

179,53 грн, чим порушено п. 25 Методики, затвердженої Постановою № 465. 

Також, по акту наданих послуг від 21.05.2015 № 4, отриманого від 

вищевказаного адвоката, який надавав правову допомогу в суді І інстанції 

відповідно до доручення від 11.12.2014 № 008-0004696, при розрахунку 

винагороди занижено сумарний заохочувальний коефіцієнт (Крез) через 

неврахування наявних документів (вироку суду) щодо призначення 

мінімального строку покарання та призначення найменш суворого з 
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передбачених відповідною статтею Кримінального кодексу України 

альтернативних покарань або більш м’якого покарання, ніж передбачено 

законом (стаття 69 зазначеного Кодексу), внаслідок чого адвокатом 

недоотримано винагороди в сумі 987,43 грн, чим порушено п. 27 Методики, 

затвердженої Постановою № 465. 

З 01.07.2015 (з моменту створення місцевих центрів) у Регіональному 

центрі зберігаються лише оригінали актів з надання БВПД без відповідних 

додатків та документів, що унеможливлює перевірити правильність розрахунку 

розміру винагороди адвокатів. Додатки до актів, форми яких затверджені 

наказом Міністерства юстиції України від 16.10.2014 № 1702/5 зі змінами, та 

документи до них зберігаються у місцевих центрах. Тому виникла потреба 

запросити необхідні документи для перевірки у місцевих центрів, які надійшли 

за 2 дні до закінчення аудиту, що унеможливило перевірку більшої кількості 

актів.  

Для перевірки правильності розрахунків розміру винагороди та 

відшкодування витрат адвокатів у довільному порядку було відібрано 16 актів 

по 60 дорученнях, перевірених місцевими центрами з 01.07.2015. Вибіркою 

охоплено акти надання БВПД по всіх 4-х місцевих центрах. Перевіркою 

встановлено порушень по 17 дорученнях, що становить 28% від перевіреної 

сукупності, на загальну суму 15954,56 грн, що становить 10% від перевіреної. 

В тому числі:  

- по Бердянському місцевому центру перевірено 5 розрахунків, з них по   

4-х встановлено порушень на суму 12984,46 грн,  

- по Мелітопольському місцевому центру – із 29 перевірених 

розрахунків встановлено порушень по 1 – на суму 137,80 грн,  

- по Першому запорізькому місцевому центру – із 20 по 11 на суму 

2211,58 грн,  

- по Другому запорізькому місцевому центру – із 6 по 1 на суму 620,72 

гривень.     

Так, розрахунки винагороди по адвокатах, які надавали правову 

допомогу у м. Бердянську та Бердянському районі та звітувались до 

Бердянського місцевого центру перевірено по 2-х актах за 5 дорученнями. 

Відповідно до акту наданих послуг від 18.08.2015 № 13, отриманого від 

адвоката Панченка О.П., встановлено, що по вказаному акту наданих послуг 

адвокат звітувався за 4 дорученнями. Слід зазначити, що перевіркою 
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розрахунків винагороди за надані послуги БВПД по всіх дорученнях 

встановлено зайво нарахованої та отриманої винагороди на суму 12 214,95 грн 

та її недоплату на суму 769,51 гривень. 

Так, згідно з дорученням від 30.11.2013 № 4171 при розрахунку 

винагороди в результаті невірного застосування розміру мінімальної заробітної 

плати, застосування коефіцієнтів зміни складу суду (К змін) та особливої 

складності стадії кримінального провадження (К ос.) при відсутності 

підтверджуючих документів зайво нараховано та виплачено 5045,94 грн, чим 

порушено п. 3 Порядку, затвердженого Постановою № 465, та п. 18,26 

Методики, затвердженої Постановою № 465, відповідно. 

Відповідно до доручення від 28.02.2015 № 008-0000794 при розрахунку 

винагороди у результаті застосування коефіцієнта складності кримінального 

провадження за більшою кількістю підозрюваних (2 замість 1), обвинувачених 

у кримінальному провадженні (К спів), при відсутності підтверджуючих 

документів зайво нараховано та виплачено винагороди на суму 793,16 грн, чим 

порушено п. 23 Методики, затвердженої Постановою № 465. 

Аналогічно, у розрахунку розміру винагороди за надання БВПД 

відповідно до доручення від 29.05.2014 № 2011 застосовано коефіцієнт 

складності кримінального провадження за більшою кількістю підозрюваних (3 

замість 2), обвинувачених у кримінальному провадженні (К спів), при 

відсутності підтверджуючих документів, чим порушено п. 23 Методики, 

затвердженої Постановою № 465. А також застосовано сумарний 

заохочувальний коефіцієнт (К рез.) в частині призначення мінімального розміру 

покарання за наявності кількох епізодів та судимості, тоді як у наданих 

підтверджуючих документах зазначене відсутнє, чим порушено п. 27 

Методики, затвердженої Постановою № 465. Сума зайво нарахованої та 

виплаченої допомоги становить 7373,23 гривень. 

В результаті заниження найвищого ступеню тяжкості злочину (особливо 

тяжкого замість особливо тяжкого (у разі здійснення провадження судом 

колегіально) та відповідно занижено коефіцієнт складності справи за ступенем 

тяжкості злочину (Кст.тяж.осн.), внаслідок чого адвокатом недоотримано 

винагороди в сумі 769,51 грн, чим порушено п. 22 Методики, затвердженої 

Постановою № 465. 

Розрахунки винагороди по адвокатах, які надавали правову допомогу у 

м. Мелітополі та Мелітопольському районі та звітувались до Мелітопольського 

місцевого центру перевірено по 8-х актах за 29 дорученнями.  
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Так, відповідно до акта надання БВПД від 09.11.2015 № 2 та додатків до 

нього, отриманого від адвоката Фролова В.В., встановлено, що працівниками 

Регіонального центру встановлено переплату винагороди за надання БВПД за 

дорученням від 22.09.2015 № 008-0003678 на суму 137,80 грн, про що свідчить 

відмітка у вищезазначеному акті, але станом на момент проведення аудиту 

зайво нарахована та отримана сума винагороди не відшкодована і не 

відкоригована. 

Розрахунки винагороди по адвокатах, які надавали правову допомогу в 

окремих районах м. Запоріжжя і Запорізької області та звітувались до Першого 

запорізького місцевого центру перевірено по 4-х актах за 20 дорученнями, у 

результаті чого встановлено недоплату винагороди одному адвокату на суму 

2 211,58 гривень. 

Зокрема, відповідно до акту наданих послуг від 13.01.2016 № 1, 

отриманого від адвоката Насонової М.С., яка надавала правову допомогу в суді 

І інстанції відповідно до доручень від 30.07.2015 № 008-0002839, від 07.08.2015 

№ 008-0002967, від 12.08.2015 № 008-0003021 та № 008-0003022, від 21.08.2015 

№ 008-0003174, від 25.08.2015 № 008-0001709, № 008-0003214, № 008-0003221, 

№ 008-0003222, № 008-0003223 та № 008-0003224, при розрахунку винагороди 

занижено коефіцієнт стадії кримінального провадження (Ксп (1інст)), складовою 

якого є коефіцієнт зміни складу суду (Кзмін), тоді як документально 

підтверджено засідання суду різним складом у 4-х випадках. Крім того, при 

визначенні основного коефіцієнта складності кримінального провадження за 

ступенем тяжкості злочину занижено кількість епізодів злочинної діяльності 

особи, якій надається правова допомога (11 замість 12), а також при визначенні 

коефіцієнта складності кримінального провадження за видом запобіжного 

заходу не зазначено, що особа, якій надається правова допомога, перебувала під 

вартою, при наявності підтверджуючих документів. В результаті адвокатом 

недоотримано винагороди на суму 2 211,58 грн, чим порушено п. 18, п. 22, п. 24 

Методики, затвердженої Постановою № 465. 

Також у ході аудиту перевірено розрахунки винагороди по адвокатах, 

які надавали правову допомогу в окремих районах м. Запоріжжя і Запорізької 

області та звітувались до Другого запорізького місцевого центру, по 2-х актах 

за 6 дорученнями, в результаті чого встановлено переплату винагороди одному 

адвокату на суму 620,72 гривень. 

Зокрема, відповідно до акту наданих послуг від 25.02.2016 № 2, 

отриманого від Балкового Р.Л., який надавав правову допомогу відповідно до 

доручення від 30.10.2015 № 008-0004219, при розрахунку застосовано 
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коефіцієнт складності кримінального провадження за особливістю категорії 

кримінального провадження (Кокп), тоді як фактично документи, що 

підтверджують належність особи до зазначеної категорії відсутні, внаслідок 

чого адвокату зайво виплачено винагороди на суму 620,72 грн, чим порушено 

п. 25 Методики, затвердженої Постановою № 465. 

Слід зазначити, що відповідно до п. 8 Положення про Регіональний 

центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Запорізькій 

області, затвердженого наказом Координаційного центру від 10.04.2015 № 139, 

Регіональний центр забезпечує оплату послуг та відшкодування витрат 

адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу в установленому 

порядку. Порядок оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які 

надають БВПД, регламентовано Постановою № 465. Відповідно до п.6 

зазначеної постанови виплата адвокатам винагороди за надану ними правову 

допомогу і відшкодування витрат, пов’язаних з наданням такої допомоги, 

здійснюються на підставі доручення та акта надання безоплатної вторинної 

правової допомоги з відповідними додатками, складеного за формою, 

затвердженою Мін’юстом. 

Оплата винагороди та відшкодування витрат адвокатів згідно з 

вищенаведеними документами проводиться на підставі актів надання БВПД з 

відповідними додатками, тоді як останні в Регіональному центрі відсутні.  

З метою встановлення механізму опрацювання місцевими центрами 

актів та єдиного підходу до їх прийняття та перевірки комплектності, 

правильності розрахунку розміру винагороди та відшкодування витрат 

адвокатам, які надають БВПД, Координаційним центром розроблені примірні 

Методичні рекомендації щодо прийняття та перевірки актів надання БВПД, які 

доведені до Регіональних та місцевих центрів листом від 02.10.2015 № 25-1979.  

Пунктом 10 примірних Методичних рекомендацій щодо прийняття і 

перевірки актів надання БВПД передбачено, що у разі надходження акта до 

Регіонального центру працівник відділу фінансів, контрактно-договірної роботи 

та бухгалтерського обліку протягом двох робочих днів з дня надходження 

здійснює перевірку комплектності акта та у разі необхідності правильності 

розрахунку розміру винагороди та відшкодування витрат адвокатам, які 

надають БВПД. 

Вищевказаним листом запропоновано розробити та прийняти наказ 

Регіонального центру, яким затвердити Методичні рекомендації, що 

врегулювало б питання, пов’язані з прийняттям та перевіркою актів, але 

Центром відповідний наказ не розроблено та не прийнято. 
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Для опрацювання та оплати актів надання БВПД, що передаються з 

місцевих центрів, Регіональним центром розроблено Порядок № 86-о. 

Відповідно до зазначеного Порядку № 86-о працівниками місцевих центрів 

здійснюється реєстрація та перевірка комплектності акта та правильності 

розрахунку винагороди. Після підписання директором місцевого центру акт 

разом із додатковою угодою на збільшення суми контракту протягом трьох днів 

направляється до Регіонального центру. Акт з додатковою угодою реєструється 

у Книзі реєстрації актів та передається для опрацювання у відділ фінансів, 

контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку, які протягом 3-х днів 

опрацьовуються працівниками відділу і передаються на візування головному 

бухгалтеру та для затвердження і підписання директору Центру з подальшою 

передачею до органів Державної казначейської служби для оплати.  

Для з’ясування питання щодо фактичного здійснення процесу перевірки 

комплектності акта та у разі необхідності правильності розрахунку розміру 

винагороди та відшкодування витрат адвокатам, які надають БВПД, 

працівниками Центру проведено інтерв’ювання з начальником відділу фінансів, 

контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку.  

В ході інтерв’ювання начальник відділу повідомила, що відповідно до 

вищевказаного Порядку місцеві центри до Регіонального центру передають 

лише акти надання БВПД з додатковою угодою. Акти реєструються у Книзі 

реєстрації, який ведеться у електронному вигляді, де фіксується реєстраційний 

номер, дата надходження, ПІБ адвоката, номер контракту, номер акту, кількість 

доручень, дати повернення та повторного прийняття на перевірку, сума акту та 

дата оплати. Акти з додатковою угодою опрацьовуються протягом 3-х днів 

працівником відділу і передаються на візування головному бухгалтеру та для 

затвердження і підписання директору Центру з подальшою передачею до 

органів Державної казначейської служби для оплати. Комплектність актів та 

розрахунки винагороди та відшкодування витрат на предмет їх правильності 

працівниками відділу не перевіряються.   

Порядок № 86-о, який регламентує процес перевірки та прийняття актів 

у Центрі, не приведено у відповідність до примірних Методичних 

рекомендацій, що призвело до вищезазначених порушень. 

Крім того, в періоді з 01.01.2013 по 23.10.2014 (до набрання чинності 

Постанови № 465) відшкодування Центром витрат на пально-мастильні 

матеріали за дорученнями, виданими для здійснення захисту за призначенням, 

проведено 3-м адвокатам, чим не дотримано вимоги п. 5 Постанови № 305 на 
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загальну суму 3 251,70 грн, у т.ч. у 2013 році – на суму 3031,80 грн, у 2014 році 

– на суму 219,90 гривень. 

Зазначена сума розрахована відповідно до наданої інформації 

начальником відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та 

бухгалтерського обліку Центру та не врахована у перевіреній сукупності актів 

надання БВПД.  

(Реєстр адвокатів, яким Центр відшкодував витрати на ПММ за 

дорученнями для здійснення захисту за призначенням за період з 01.01.2013 по 

23.10.2014 у Додатку **** до звіту).  

Всього аудитом проведено перевірку розрахунку розміру винагороди та 

відшкодування витрат адвокатів за 197 дорученнями на суму 303 764,88 грн, 

або 1,5% до відзвітованих. За результатами перевірки по 21- му дорученню 

встановлено порушень на загальну суму 18 149,75 грн, або в 10% від 

перевірених доручень та 6% від суми перевіреної сукупності актів надання 

БВПД. Крім того, зайво відшкодовано витрат на пально-мастильні матеріали –   

3 251,70 гривень. 

Слід зазначити, що рівень якості перевірки розрахунків винагороди 

адвокатам місцевими центрами, які почали приймати та перевіряти їх з 

01.07.2015, значно погіршилась у порівнянні з рівнем якості перевірки 

розрахунків винагороди Регіональним центром, які приймали та перевіряли до 

01.07.2015, що призвело до значної кількості помилок, які в цілому мають 

суттєвий вплив на діяльність Центру. 

Причинами такого результату є  відсутність належного контролю з боку 

Регіонального центру у частині прийняття та перевірки актів надання БВПД, 

недостатня кількість навчальних заходів, недосконалість процесу перевірки та 

прийняття актів, регламентованого Порядком № 86-о, та неприведення 

останнього до примірних Методичних рекомендацій.   

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 2013 – 2015 роки за загальним фондом державного 

бюджету, штатні розписи, розрахунково-платіжні відомості за видами виплат, 

особові рахунки працівників Центру, табелі обліку використання робочого 
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часу, накази, меморіальні ордери № 5 «Звід розрахункових відомостей по 

заробітній платі та стипендії». 

Оцінку правильності оплати праці працівників та нарахувань на 

заробітну плату проведено вибірковим способом за період з 01.10.2014 по 

31.03.2015. 

На 2013-2016 роки штатні розписи затверджувалися директором 

Координаційного Центру Вишневським А.В. Зміни до штатних розписів 

вносились у зв'язку із зміною структури та чисельності працівників. 

Відповідальними особами за нарахування заробітної плати працівникам 

Центру за період з 01.01.2013 по 29.02.2016 були: 

-  головний бухгалтер Гребешкова Людмила Миколаївна – з 08.01.2013 

по 17.06.2014; 

-  головний бухгалтер Журова Світлана Григорівна – з 18.06.2014 по 

16.09.2014: 

-  головний бухгалтер Чаюн Яніна Євгенівна – з 24.09.2014 по 

15.06.2015; 

-  головний бухгалтер Калугіна Ольга Григорівна – з 16.06.2015 по 

12.02.2016; 

- начальник відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та 

бухгалтерського обліку - в.о. головного бухгалтера Чаюн Яніна 

Євгенівна – з 02.11.2015 по теперішній час. 

 Встановлення посадових окладів, надбавок, надання матеріальної 

допомоги працівникам Центру регламентовано Постановою № 552. 

Оцінкою дотримання вимог законодавства при встановленні, 

нарахуванні та виплаті посадових окладів та надбавок працівникам Центру 

порушень не встановлено. Фактів утримання понадштатних чи 

понаднормативних посад не встановлено.  

Відповідно до вимог пункту 3 Постанови № 552 преміювання, 

установлення надбавок і доплат, надання матеріальної допомоги директору 

здійснюється за погодженням з директором Координаційного центру. 

Порушень з даного питання не встановлено. 
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Для правильності нарахування заробітної плати для оплати часу 

основних щорічних та додаткових відпусток вибірково перевірено за І квартал 

2015 року, порушень не встановлено. 

Правильність нарахування та виплати заробітної плати працівникам 

Центру за час перебування їх у відрядженні вибірково перевірено за вересень-

грудень 2014 року та І квартал 2015 року. 

Перевіркою встановлено, що при обчисленні середньої  заробітної  

плати за час перебування працівників Центру у відрядженні включались 

виплати за час, протягом якого зберігався середній заробіток працівника, а саме 

за час щорічної або додаткової відпусток та за час відрядження. 

Так, відповідно до наказу директора Центру від 19.09.2014 № 9-в та 

погодження директора Координаційного центру від 24.09.2014 № 25-977 за 

запрошенням організації Американської ради з міжнародної освіти з метою 

ознайомлення ролі громадського суспільства у розбудові держави та вивчення 

найкращих практик у сфері безкоштовної правової допомоги США директор 

Центру Дємєнєва О.В. відбула у відрядження до Сполучених Штатів Америки з 

30 вересня по 13 жовтня 2014 року, що підтверджує запис у табелях обліку 

робочого часу за вересень та жовтень 2014 року. 

Згідно з абз.3 п. 2 розділу ІІ Порядку № 100 «у всіх  інших випадках 

збереження середньої заробітної плати  середньомісячна  заробітна плата 

обчислюється виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що 

передують події, з якою пов'язана  відповідна  виплата», тобто якщо подія, з 

якою пов’язана відповідна виплата, настала 30 вересня 2014 року, то 

розрахунковий період, за яким обчислюється середня заробітна плата, припадає 

на липень та серпень 2014 року. До розрахунку суми, належної до виплати за 

час перебування у відрядженні директора Центру Дємєнєвої О.В. з 30.09.2014 

по 13.10.2014, включено виплати за серпень та вересень 2014 року, чим не 

дотримано вищезазначений нормативний документ.  

Також на порушення п. 4 розділу ІІІ Порядку № 100 при обчисленні 

середньої  заробітної плати за останні два місяці (період відрядження з 

30.09.2014 по 13.10.2014) враховувались виплати за час, протягом якого  

зберігався середній заробіток працівника (щорічної і додаткової відпусток,  

відрядження). 

Аналогічно, при розрахунку суми, належної до виплати за час 

перебування у відрядженнях директора Центру Дємєнєвої О.В. з 15.10.2014 по 

17.10.2014, з 10.12.2014 по 14.12.2014, з 10.02.2015 по 12.02.2015, з 24.02.2015 
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по 25.02.2015 та 27.02.2015, начальника відділу Гришина О.М. з 11.12.2014 по 

14.12.2014 включено виплати за час, протягом якого  зберігався середній 

заробіток працівника. 

У результаті вищезазначеного зайво нараховано та виплачено заробітної 

плати за час відряджень у вищезазначеному періоді Дємєнєвій О.В. на загальну 

суму 3312,18 грн, Гришину О.М. на суму 23,62 гривень. 

Крім того, у охопленому аудитом періоді 2-м працівникам Центру 

(Дємєнєва О.В. та Гришин О.М.), які направлялись  у службові відрядження у 

вихідні дні, виплачувалась компенсація у подвійному розмірі. 

Направлення у відрядження працівників бюджетних установ та 

організацій регулює Інструкція про службові відрядження в межах України та 

за кордон, затверджена наказом Міністерство фінансів України від 13.03.1998 

№ 59 (далі – Інструкція № 59), якою встановлено три норми щодо відрядження 

у вихідний день: 

- якщо працівник спеціально відряджений для роботи у вихідні або 

святкові й неробочі дні, то за роботу в ці дні виплачується компенсація 

відповідно до п.10 розділу І Інструкції № 59; 

- якщо працівник вибуває у відрядження у вихідний день, то йому 

після з відрядження в установленому порядку надається інший день відпочинку 

(п.11 розділу І інструкції № 59); 

-  якщо наказом про відрядження передбачено повернення 

працівника з відрядження у вихідний день, то працівникові може надаватися 

інший день відпочинку відповідно до законодавства у сфері регулювання 

трудових відносин (п.12 розділу І Інструкції № 59). 

Відповідно до наказів про відрядження директора Центру Дємєнєвої О.В. 

(від 05.09.2014 № 7-в, від 19.09.2014 № 8-в, № 9-в, від 08.12.2014 № 13-в) 

працівники Центру відряджались у вихідні дні для участі у тренінгах для 

адвокатів-тренерів, у міжнародній конференції, а також з метою ознайомлення з 

роллю громадського суспільства у розбудові держави та вивчення найкращих 

практик у сфері БВПД у складі делегації до США, тобто у вищезазначених 

наказах не вказано, що працівник відряджається спеціально для роботи у ці дні, 

тому компенсація не виплачується. 

Враховуючи зазначене, не дотримано п.10 Інструкції № 59 у частині 

виплати компенсації у вихідні дні двом працівникам Центру на загальну суму 

10867,10 гривень. 

Всього зайво нараховано та виплачено заробітної плати за час 

перебування у відрядженні працівникам Центру на загальну                            
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суму 14202,90 гривень. Як наслідок, зайво нараховано та перераховано ЄСВ на 

суму 5155,65 гривень. 

(Розрахунок переплати заробітної плати працівникам Регіонального 

центру з надання БВПД у Запорізькій області за період з 01.09.2014 по 

31.12.2014 та з 01.01.2015 по 31.03.2015 у Додатку **** до звіту).  

Крім того, у ході аудиту встановлено, що протягом 2013-2015 років 

кількість відпрацьованих надурочних годин головними спеціалістами відділу 

організації надання БВПД, які виконували функції чергових, становить більше 

120 годин на рік, чим порушено вимоги ст. 62, ст. 65 КЗпП. Порушення щодо 

складання графіків роботи, які допускали роботу в надурочні години більше 

120 на рік допущено начальником відділу організації надання БВПД, на якого, 

відповідно до посадової інструкції покладено обов’язки із підготовки 

пропозицій із підготовки планів роботи Центру, а також щодо їх виконання з 

питань, що належать до компетенції відділу. 

Також слід зазначити, що фактично аудиторська група тривалий час 

чекала проведення перерахунку заробітної плати головним спеціалістам відділу 

організації надання БПВД, які виконували функції чергових, і лише після 

тривалих усних консультацій виконуючою обов’язки головного бухгалтера – 

начальником відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та 

бухгалтерського обліку Чаюн Я.Є. було здійснено вказаний перерахунок. 

Висновок: зайво нарахована та виплачена сума заробітної плати з 

нарахуваннями становить 19 358,55 грн, або 0,7% від загальної суми видатків за 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» та КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату», 

що свідчить про недосконалість системи внутрішнього контролю Центру. 

Крім того, відповідальними особами Центру не здійснювався контроль за 

дотримання трудового законодавства, внаслідок чого допущено порушення 

ст. 62, ст. 65 КЗпП щодо обмеження кількості надурочних робіт 120 годинами 

на рік.  

7. Оцінка стану розрахункової дисципліни та виконання 

господарських угод. 

Аудит даного питання проведено суцільним способом за період з 

01.01.2013 по 29.02.2016. 

Всього за період аудиторського дослідження Центром укладено 56 

договорів на загальну суму 742,2 тис. грн, із них: 

- у 2013 році 10 договорів на загальну суму 141,4 тис. грн; 

- у 2014 році: 17 договорів на загальну суму 156,9 тис. грн; 
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- у 2015 році: 24 договори на загальну суму 370,1 тис. грн; 

- у січні-лютому 2016 року: 5 договорів на суму 73,8 тис. гривень.   

(Реєстр договорів, які укладені Центром у 2013-2015 роках та січні-

лютому 2016 року у Додатку ___ до звіту). 

Найбільшу питому вагу в загальній сумі укладених договорів становлять 

витрати на оренду і відшкодування комунальних послуг, спожитих в 

орендованих приміщеннях та утримання будинків і прибудинкової території у 

сумі 417,3 тис. грн (56,2%), меблі для офісу (меблі для Регіонального та 

Місцевих центрів) у сумі 93,9 тис. грн (12,7%) та витрати на проведення 

поточного ремонту в приміщенні Центру в сумі 81,4 тис. грн (11,0%). 

Основними постачальниками товарно-матеріальних цінностей, робіт та 

послуг в 2013-2015 роках та січні-лютому 2016 року були: 

- ТОВ «ОРЦ Плєс» - укладено 1 договір, предметом яких є надання у 

2013-2014 роках в оренду приміщення з метою розміщення в ньому Центру та 

відшкодування спожитих комунальних послуг на суму 133,6 тис. грн;  

- ЗЦНТІ № 1 – укладено 2 договори, предметом яких є надання у 2014-

2016 роках в оренду приміщення та відшкодування Центром спожитих 

комунальних послуг на суму 263,6 тис. грн;  

- ТОВ «Знам`янський меблевий комбінат» - укладено 1 договір на суму 

20,1 тис. грн, предметом якого є надання в оренду приміщень; 

- ПАТ «ДАТАГРУП» – укладено 3 договори, предметом яких є надання 

доступу до мережі інтернет на суму 33,0 тис. грн;  

- ПП «Бекеньов М.С.» – укладено 2 договори, предметом яких є 

придбання меблів на суму 93,9 тис. грн; 

- ПП «Градострой» – укладено 1 договір, предметом якого є проведення 

поточного ремонту приміщення Центру на суму 81,4 тис. гривень. 

Станом на 29.02.2016 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 
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отриманих товарів, робіт та послуг умовам укладених договорів та належного 

оформлення первинних документів зауваження відсутні. 

Договори оренди та відшкодування спожитих Центром комунальних 

послуг описано у розділі 8 аудиторського звіту. 

Недоліків у функціонуванні процесу дотримання розрахункової 

дисципліни та виконанні господарських угод при проведенні аудиту не 

виявлено. 

8. Оцінка стану збереження майна, використання оборотних та 

необоротних активів. 

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

бухгалтерського обліку станом на 01.01.2016 первісна вартість необоротних 

активів становила 289 005,00 гривень. Із них вартість основних засобів склала 

222 848,00 грн, вартість інших необоротних активів – 66 157,00 гривень. При 

цьому залишкова вартість основних засобів складала 196 266,99 грн, інших 

необоротних активів – 33 093,37 гривень. 

Нематеріальні активи згідно з даними бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності Центру станом на 01.01.2016 на балансі не обліковуються. 

Відповідно до даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

Центру станом на 01.01.2016 на балансі обліковувались запаси (матеріали і 

малоцінні та швидкозношувані предмети) в сумі 1 237,51 гривень. 

Також, на позабалансових рахунках Центру станом на 01.01.2016 на 

субрахунку 01 обліковуються орендовані необоротні активи на суму 

113 491,04 грн, а на субрахунку 02 обліковуються активи на відповідальному 

зберіганні в сумі 86 381,00 гривень. Вказані матеріальні цінності знаходяться у 

Центрі на підставі письмових заяв працівників за згодою керівника Центру. 

Крім того, у зв’язку із необхідністю забезпечення працівників 

комп’ютерною технікою, Центром укладено договір оренди окремого 

індивідуально визначеного майна спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Запорізької області, що знаходиться на балансі Комунального 

підприємства «Універс» Запорізької обласної ради від 05.04.2013 № 58-М/05, 

предметом якого є строкове платне користування окреме індивідуально 

визначене майно, балансова вартість якого становить 2 030,00 грн станом на 

18.03.2013 року. 

Місячна орендна плата за перший (базовий) місяць оренди (квітень 2013 

року) складає 16,92 грн без ПДВ з урахуванням індексу інфляції за квітень 
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2013 року, а нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, 

визначеному чинним законодавством України. Таким чином, вартість орендної 

плати за квітень 2013 року становить 20,30 гривень. 

Термін дії договору з 01 квітня 2013 року по 31 грудня 2017 року 

включно. 

Всього у 2013-2015 роках та за січень-лютий 2016 року Центром 

перераховано КП «Універс» кошти за оренду майна в сумі 896,97 гривень. 

Крім того, у зв’язку із відсутністю власного приміщення, за період з 

01.01.2013 по 29.02.2016 Центром (орендар) укладались договори та додаткові 

договори суборенди (оренди) нежитлових приміщень з 3-ма (трьома) 

орендодавцями, відповідно до яких змінювались суб’єкти господарювання, що 

надавали приміщення в орендне користування, розмір плати за орендовані 

приміщення та структура і вартість відшкодування спожитих комунальних та 

інших послуг. 

Зокрема, Центром укладено договір суборенди нерухомого майна та 

відшкодування комунальних послуг від 17.01.2013 № 1 і додаткові угоди до 

нього на суму 133 600,00 грн, предметом якого є надання в строкове платне 

суборендне користування нерухоме майно загальною площею 72,0 м
2
, що 

знаходиться за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Чекістів, буд. 27, термін дії 

договору – з 17 січня 2013 року по 31 січня 2014 року.  

Також у зв’язку із завершенням дії договору, укладеного із ТОВ 

«ОРЦ Плєс», Центром із Товариством з обмеженою відповідальністю 

«Знам`янський меблевий комбінат» укладено договір від 28.02.2014 № 01 на 

суму 20 085,00 грн, предметом якого є строкове платне суборендне 

користування нерухомим майном, яке знаходиться за адресою: 69001, 

м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 2, термін дії договору – з 08 лютого по 

30 квітня 2014 року. 

В подальшому, Центром укладено договір оренди нерухомого майна, що 

належить до державної власності та перебуває на балансі Державного 

підприємства «Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному 

розвитку України» (далі – Балансоутримувач) від 06.10.2014 № 3322/д із 

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Запорізькій 

області, предметом якого є надання в строкове платне користування державне 

нерухоме майно – нежитлові приміщення восьмого поверху будівлі, які 

розташовані за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 77, розмір річної 
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орендної плати становить 1 грн, термін дії договору – з 06 жовтня 2014 року по 

05 вересня 2017 року включно. 

Крім того, Регіональним Центром із вищевказаним суб’єктом 

господарювання укладено договір та додаткові угоди до нього про 

відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого 

державного майна та надання комунальних послуг орендарю від 24.10.2014 

№ 1, предметом якого є забезпечення обслуговування, експлуатації та ремонту 

будівлі, організація надання комунальних послуг (холодної води, 

водовідведення, електропостачання та ін.), утримання прибудинкової території, 

на якій розташоване орендоване нерухоме майно, термін дії договору – з 06 

жовтня 2014 року до 31 березня 2016 року. Сума договору у 2014 році 

становила 62 005,38 грн, у 2015 році – 128 364,32 грн та у І кварталі 2016 року – 

73 192,28 гривень. 

Дані про відшкодування Центром вартості орендної плати та спожитих 

комунальних послуг за 2013-2015 роки та січень-лютий 2016 року наведено в 

таблиці. 

Найменування виду оплати Фактично 

сплачено 

(касові 

видатки) у 

2013 р. 

Фактично 

сплачено 

(касові 

видатки) у 

2014 р. 

Фактично 

сплачено 

(касові 

видатки) у 

2015 р. 

Фактично 

сплачено 

(касові 

видатки) 

у січні-

лютому 

2016 р. 

Орендна плата (КЕКВ 2240) 98 100,00 28 086,00 1,00 0,00 

Оплата водопостачання та 

водовідведення (КЕКВ 2272) 

2 000,00 795,32 1 100,00 100,00 

Оплата електроенергії (КЕКВ 2273) 13 200,00 14 802,01 75 000,00 6 000,00 

Оплата природного газу (КЕКВ 

2274)  

8 300,00 2 000,00 0,00 0,00 

Оплата за утримання будинків і 

прибудинкової території (КЕКВ 

2240) 

500,00 15 969,35 84 203,02 

 

3 796,99 

Разом: 122 100,00 61 652,68 160 304,02 9 896,99 

 

Слід зазначити, що в структурі видатків 2015 року на оплату за 

утримання будинків і прибудинкової території (КЕКВ 2240) включено 

заборгованість 2014 року в сумі 31 938,70 гривень. 

Таким чином, дані зазначеної таблиці вказують на тенденцію зменшення 

вартості орендної плати, при цьому спостерігається збільшення вартості 
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спожитих Центром комунальних послуг у зв’язку із значним зростанням 

тарифів.  

Слід зазначити, що наразі наявна орендована площа в цілому дозволяє 

нормально функціонувати Центру. Зокрема, всі відділи забезпечені 

приміщеннями, також наявний зал для проведення нарад і семінарів. 

Однак, приміщення, в якому наразі розміщується Регіональний Центр, 

не забезпечено централізованим опаленням, обігрів орендованих площ 

відбувається за рахунок електрообладнання. При цьому, наразі не виділено 

достатньо коштів на сплату коштів за спожиту електроенергію, що призводить 

до ризику повного вимкнення електроенергії і паралізації роботи Центру.  

Станом на 01.03.2016 по даних фінансової та бюджетної звітності, а 

також по даних бухгалтерського обліку дебіторська та кредиторська 

заборгованість за оренду приміщення та спожиті комунальні послуги відсутня. 

Для підтвердження достовірності відображення в обліку основних 

засобів та інших необоротних активів на підставі наказу від 30.03.2016 № 3-аг 

інвентаризаційною комісією проведено вибіркову інвентаризацію основних 

засобів та інших необоротних активів, запасів станом на 30 та 31 березня 2016 

року, за результатами якої лишків та недостач не виявлено.  

(Копія наказу та матеріали інвентаризації в Додатках ____ до звіту). 

Матеріальні цінності Центру знаходяться на відповідальному зберіганні 

та закріплені за 1 матеріально-відповідальною особою – начальником відділу 

підтримки та розвитку інфраструктури Філімоновою І.Б., з якою укладено 

договір про повну матеріальну відповідальність.  

Недоліків у функціонуванні процесу збереження майна, використання 

оборотних та необоротних активів при проведенні аудиту не виявлено. 

9. Оцінка правильності ведення бухгалтерського обліку, законності 

та достовірності фінансової та бюджетної звітності.  

При аудиті даного питання застосовувались методи документальної 

перевірки. Оцінці підлягали: меморіальні ордери, книга «Журнал-головна», 

бухгалтерська та фінансова звітність. 

У період з 08.01.2013 по 12.02.2016 посаду головного бухгалтера Центру 

займали Гребешкова Л.М., Журова С.Г., Чаюн Я.Є. та Калугіна О.Г. 
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Наразі ведення бухгалтерського обліку в Центрі покладено на 

виконуючого обов’язки головного бухгалтера – начальника відділу фінансів, 

контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку Чаюн Я.Є. 

Аудитом оцінки порядку складання звітності, в тому числі відповідності 

звітності даним бухгалтерського обліку та достовірності віднесення сум 

касових і фактичних видатків за кодами економічної класифікації, встановлено 

порушення вимог п. 1.2 Порядку складання фінансової та бюджетної звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44.  

Зокрема, аудиторським дослідженням встановлено викривлення 

фінансової та бюджетної звітності Центру за 2013-2015 роки та І квартал 2016 

року внаслідок порушення вимог нормативних актів щодо нарахування 

середньої заробітної плати, а саме:  

- у звіті форми № 2д «Звіт про надходження і використання коштів 

загального фонду» за 2013 рік за КПКВК 3603030 завищено касові та фактичні 

видатки за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 3 031,80 

грн; 

- у звіті форми № 2д «Звіт про надходження і використання коштів 

загального фонду» за 2014 рік за КПКВ 3603020 завищено касові та фактичні 

видатки за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 13 440,90 грн та за КЕКВ 

2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 4 879,05 грн; 

- у звіті форми № 2д «Звіт про надходження і використання коштів 

загального фонду» за 2014 рік за КПКВ 3603030 завищено касові та фактичні 

видатки за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 1 474,69 

грн; 

- у звіті форми № 2д «Звіт про надходження і використання коштів 

загального фонду» за 2015 рік за КПКВ 3603020 завищено касові та фактичні 

видатки за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 762,00 грн та за КЕКВ 2120 

«Нарахування на заробітну плату» 276,60 грн; 

- у звіті форми № 2д «Звіт про надходження і використання коштів 

загального фонду» за 2015 рік за КПКВ 3603030 завищено касові та фактичні 

видатки за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 11 228,26 

грн; 

- у звіті форми № 2д «Звіт про надходження і використання коштів 

загального фонду» за І квартал 2016 року за КПКВ 3603030 завищено касові та 
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фактичні видатки за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 

620,72 гривень. 

Враховуючи зазначене, виявлені порушення та недоліки дозволяють 

стверджувати про низький рівень системи внутрішнього контролю у частині 

ведення Центром бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної 

звітності.  

10. Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього 

контролю. 

За результатами проведеного планового внутрішнього аудиту діяльності 

Центру за період з 01.01.2013 по 29.02.2016 виявлені порушення та недоліки, 

що мають значний вплив на стан фінансово-господарської діяльності Центру. 

Недоліки, виявлені в ході проведення аудиту, свідчать про необхідність 

посилення рівня системи внутрішнього контролю. Тобто існуючі в установі 

процеси, операції, розподіл повноважень потребують удосконалення з метою 

забезпечення виконання покладених на Центр функцій та завдань. 

Основними механізмами системи внутрішнього контролю, які 

функціонують в Центрі та стосуються основної мети функціонування Центру, є 

забезпечення доступності та якості безоплатної вторинної правової допомоги. 

Одним механізмів контролю за доступністю БВПД є процес розподілу 

доручень між адвокатами. Для цього в Центрі існує графік чергування 

адвокатів на кожен місяць. При розподілі доручень враховується навантаження 

адвокатів, бажання адвокатів виїжджати в інший район області, які не 

забезпечені адвокатами.  

Для прийняття рішень щодо включення адвокатів до графіку чергування 

(видачі доручень) та доцільності подальшого укладання контрактів з ними існує 

процес фіксування безпідставних відмов адвокатів від прийняття доручення на 

надання БВПД.  

Ще однією складовою системи внутрішнього контролю є процедура 

перевірки звітів, але тільки на рівні місцевих центрів. 

У Регіональному 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 Регіональний центр. 

Центр для забезпечення виконання доручень від Координаційного 

центру, в свою чергу, надає письмові доручення та накази місцевим центрам, 

виконання яких по суті є делегуванням функцій та завдань, які покладені на 

Регіональний центр Координаційним центром. 
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Аналіз дотримання адвокатами стандартів якості наряду з проведенням 

моніторингів судових засідань є основою механізму контролю за якістю 

надання БВПД, який враховується при внесенні пропозицій до керівництва 

Регіонального центру щодо продовження або припинення дії контрактів з 

адвокатами системи, але він є не досконалим та проводиться не в повній мірі. 

Аналіз звітності адвокатів на предмет дотримання ними стандартів 

якості в Регіональному центрі фактично не проводиться у зв’язку з тим, що 

звіти адвокатів відповідно до Порядку № 86-о до Регіонального центру з 

місцевих центрів передаються без додатків (розрахунків винагороди, 

відшкодування витрат, підтвердних документів). 

Слід зазначити, що на виконання наказу Координаційного центру від 

27.07.2015 № 197-аг «Про забезпечення організації у Регіональних центрах з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги звітування адвокатів за 

дорученнями, які видані за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 та виконані, або 

дія яких припинена» Центром проводиться належна робота по звітуванню 

адвокатів по дорученнях, отриманих у попередніх періодах. 

 

ІІІ. ПІДСУМКОВА ЧАСТИНА 

 

Аудиторський висновок 

 

За результатами проведеного планового внутрішнього аудиту діяльності 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Запорізькій області за період з 01.01.2013 по 29.02.2016 виявлені порушення та 

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

Центру та свідчать про незадовільний стан системи внутрішнього контролю, 

що стало підставою для надання негативного висновку. 

Зокрема, за результатами проведення планового внутрішнього аудиту 

діяльності Центру встановлено наступне. 

В Регіональному 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 Регіональний центр. 

Для забезпечення виконання доручень від Координаційного центру 

Регіональний центр, в свою чергу, надає письмові доручення та накази 

місцевим центрам, виконання яких по суті є делегуванням виконання функцій 

та завдань, покладених на Регіональний центр Положенням. 

Центром у 2014 році був замовлений аудит, який проводило                

ТОВ АФ «Аудитцентр-Запоріжжя», за результатами якого встановлені 
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порушення та недоліки та надані рекомендації щодо їх усунення. Не дивлячись 

на те, що ініціатором надання аудиторських послуг був Центр у особі 

директора Дємєнєвої О.В., якою укладено договір, станом на момент 

закінчення аудиту Координаційного центру вищезазначені порушення та 

недоліки, не усунуто, крім п.1. 

Враховуючи вищезазначене, факт неврахування висновків та 

рекомендацій, наданих за результатами аудиторських послуг, ставить під 

сумнів доцільність надання аудиторських послуг та може свідчити про 

неефективність використання бюджетних коштів на суму 25 600,00 гривень. 

Аудитом встановлено суттєві недоліки при виконанні Центром функцій 

щодо забезпечення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги.  

Зокрема, Центром не вжито дієвих заходів щодо забезпечення іншими 

адвокатами Гуляйпільського району, що призвело до залишку у одного 

адвоката 303 доручень, за жодним з яких він не відзвітувався. 

Крім того, у Центрі відсутні управлінські механізми щодо 

відслідковування кількості доручень, що перебувають на виконанні у адвокатів. 

Як наслідок, у 15 адвокатів перебуває на виконанні понад 30 доручень, що 

створює ризики неякісного надання ними БВПД. 

Регіональним центром не аналізується звітність адвокатів на предмет 

кращих практик адвокатської діяльності у зв’язку із її відсутності в Центрі. 

Також той факт, що не по всіх адвокатах, на дії яких були скарги від клієнтів, та 

які не звітуються взагалі, проводився моніторинг дотримання ними стандартів 

якості, свідчить про недосконалість процесу планування та проведення 

моніторингу судових засідань. 

За результатами перевірки по 21- му дорученню встановлено порушень 

на загальну суму 18 149,75 грн, або в 10% від перевірених доручень та 6% від 

суми перевіреної сукупності актів надання БВПД. Крім того, Центром за період 

з 01.01.2013 по 24.10.2014 зайво відшкодовано витрат на пально-мастильні 

матеріали адвокатам на суму 3 251,70 гривень.  

Такі результати дозволяють стверджувати про відсутність належного 

контролю з боку Регіонального центру у частині прийняття та перевірки актів 

надання БВПД, що спричинило наявність значної кількісті помилок, які в 

цілому мають суттєвий вплив на діяльність Центру. 

Зайво нарахована та виплачена сума заробітної плати з нарахуваннями 

становить 19 358,55 грн, або 0,7% від загальної суми видатків за КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» та КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату», що 

свідчить про недосконалість системи внутрішнього контролю Центру. 

Крім того, відповідальними особами Центру не здійснювався контроль 

за дотримання трудового законодавства, внаслідок чого допущено порушення 
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ст. 62, ст. 65 КЗпП щодо обмеження кількості надурочних робіт 120 годинами 

на рік. 

Аудитом оцінки порядку складання звітності, в тому числі відповідності 

звітності даним бухгалтерського обліку та достовірності віднесення сум 

касових і фактичних видатків за кодами економічної класифікації, встановлено 

порушення вимог п. 1.2 Порядку складання фінансової та бюджетної звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44.  

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

необхідність посилення рівня внутрішнього контролю та удосконалення 

системи внутрішнього контролю в цілому. 

Існуючі в установі процеси, операції, розподіл повноважень потребують 

удосконалення з метою забезпечення якісного та ефективного виконання 

покладених на Центр функцій та завдань. 

 

Аудиторський звіт складено в 1-му примірнику на 54 аркушах. 

 

Заступник начальника відділу 

внутрішнього аудиту  

Координаційного центру з надання  

правової допомоги                                                                               О.І.Полоз 

 

Головний спеціаліст відділу  

внутрішнього аудиту 

Координаційного центру з надання  

правової допомоги                          О.М.Коросташовець

                          

 

Головний спеціаліст відділу  

внутрішнього аудиту 

Координаційного центру з надання  

правової допомоги                                А.Г.Любиш 


