
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ 

23.10.2017                                                                                     № 20-09-12 

 

про проведення планового внутрішнього аудиту діяльності 

Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (фінансовий аудит та аудит відповідності) 

за період з 01.07.2015 по 30.09.2017. 
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ВСТУПНА ЧАСТИНА 

 

Організація та методологія проведення аудиту. 

 

Напрям внутрішнього аудиту: фінансовий аудит та аудит відповідності. 

Мета проведення внутрішнього аудиту: оцінка діяльності установи, 

дотримання законності використання і збереження майна, ведення 

господарської діяльності. 

Цілі внутрішнього аудиту: надати оцінку діяльності установи щодо 

законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, управління 

бюджетними коштами, правильності   ведення   бухгалтерського обліку, 

дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань 

управління державним майном, стану збереження активів, документів та 

інформації стосовно діяльності установи, визначення рівня внутрішнього 

контролю, розробити об’єктивні, незалежні висновки та рекомендації щодо 

усунення та недопущення у подальшому порушень та недоліків, виявлених у 

діяльності установи. 

Підстава для проведення планового внутрішнього аудиту: наказ 

Координаційного центру з надання правової допомоги від 25.09.2017  

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

відповідності) діяльності Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги». 

Аудиторська група: 

- начальник управління внутрішнього аудиту Координаційного центру з 

надання правової допомоги Полоз О.І.; 

- начальник відділу аудиту ефективності, фінансового аудиту та аудиту 

відповідності управління внутрішнього аудиту Координаційного центру з 

надання правової допомоги Коросташовець О.М.; 

- головний спеціаліст відділу аудиту ефективності, фінансового аудиту та 

аудиту відповідності управління внутрішнього аудиту Координаційного центру 

з надання правової допомоги Собко В.В. 

Дати початку і закінчення проведення внутрішнього аудиту: з 02.10.2017 

по 13.10.2017. 

Період, за який проводиться внутрішній аудит: з 01.07.2015 по 30.09.2017. 
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Опис об’єкта внутрішнього аудиту. 

 

Ніжинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

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

Координаційного центру з надання правової допомоги.  

Центр є неприбутковою організацією, користується правами юридичної 

особи, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм 

найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах Державної 

казначейської служби. 

У своїй діяльності Центр керується Конституцією та законами України, 

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

іншими актами законодавства. 

Центр здійснює свою діяльність відповідно до Положення про 

Ніжинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, затвердженого наказом Координаційного центру з надання правової 

допомоги від 30.03.2015 № 122 зі змінами.  

Основними завданнями Центру є: 

- підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення 

(правопросвітництво); 

- забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги і 

безоплатної вторинної правової допомоги; 

- забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України. 

Ніжинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги: 

Правовий статус суб’єкта Юридична особа 

Код та назва відомчої 

класифікації видатків та 

кредитування державного 

бюджету 

360 Міністерство юстиції України 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, заклад) 

Код ЄДРПОУ 39769722 

Основний вид економічної 

діяльності 
69.10 Діяльність у сфері права 
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Юридична та фактична адреса 

 

Чернігівська область, місто Ніжин, вулиця 

Богуна, будинок, 8 

 

Центр являється розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня і 

отримує кошти із загального фонду державного бюджету відповідно до 

затверджених бюджетних асигнувань за кодом програмної класифікації видатків 

3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної 

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

3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги». 

Посадовими особами Центру, яким було надано право розпоряджатися 

рахунками та підписувати розрахункові документи у періоді, що підлягав 

аудиту, були: 

з правом першого підпису: 

- директор Центру Бригинець Володимир Дмитрович – з 08.07.2015 та 

станом на момент проведення аудиту; 

з правом другого підпису: 

- головний бухгалтер Шкарупа Тетяна Федорівна – з 08.07.2015 по 

10.12.2015; 

- начальник відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та 

бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Давиденко Валентина 

Володимирівна – з 11.12.2015 та станом на момент проведення аудиту. 

 

Скорочення, використані в аудиторському звіті: 

 

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

безоплатної вторинної правової допомоги;  

2. Регіональний центр - Регіональний центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Чернігівській області; 

3.  Координаційний центр - Координаційний центр з надання правової 

допомоги; 

4. Мін’юст – Міністерство юстиції України; 

5.  КМУ – Кабінет Міністрів України; 

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

оплати праці працівників Координаційного центру з надання правової допомоги 

та його територіальних відділень»; 

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

надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та 
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договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на 

тимчасовій основі, затверджений постановою КМУ від 11.01.2012 № 8; 

8.  КЗпП – Кодекс законів про працю України; 

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

3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної 

правової допомоги», 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат 

адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги»; 

10.  БВПД, БППД – безоплатна вторинна правова допомога, безоплатна 

первинна правова допомога; 

11.  Контракт – контракт з адвокатом, який надає безоплатну вторинну 

правову допомогу на постійній основі; 

12. Наказ № 37-ос – Методичні рекомендації щодо прийняття і перевірки 

актів надання безоплатної вторинної правової допомоги, затверджені наказом 

Регіонального центру з надання БВПД у Чернігівській області від 05.10.2015    

№ 37-ос. 

13. Наказ № 160 – Методичні рекомендації щодо організації надання 

безоплатної вторинної правової допомоги місцевими центрами з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, затверджені наказом 

Координаційного центру з надання правової допомоги від 26.06.2015 № 160; 

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

закупівлі» від 25.12.2015 № 922-УІІІ.   

 

Резюме. 

 

За результатами проведеного планового внутрішнього аудиту діяльності 

Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги за період з 01.07.2015 по 30.0.2017 виявлені незначні недоліки та 

порушення, які не мають суттєвого впливу на діяльність Центру. 

Оцінкою стану виконання Центром функцій та покладених завдань 

встановлено належне забезпечення профільними відділами організації надання 

правової допомоги.  

         Поряд з цим, існує ризик перебоїв у роботі 2-х бюро із-за їх 

неукомплектованості. 

Мають місце факти, пов’язані з порушенням адвокатами умов контракту у 

частині недотримання строків звітування, як це передбачено п.п. 4 п. 6 

Контрактів, укладених з адвокатами, та недотриманням вимог абз. 2 п. 4 

Порядку № 465 у частині звітування перед Центром після завершення стадії 

провадження або виконання доручення впродовж 45 календарних днів. Так, 

адвокати Атавін О.С. та Руднік А.М., які жодного разу не звітували по 
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дорученнях, виданих Центром у період з 01.01.2017 по 30.09.2017, мають 

доручення, після виконання яких минуло 45 календарних днів.  

Оцінкою правильності та затвердження кошторисів, внесення до них змін, 

загального стану виконання кошторисів встановлено завищення розрахунку 

видатків до кошторису за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у 2016 році на 

утримання бюро правової допомоги.   

 

1. Оцінка роботи щодо організації належного функціонування 

профільних відділів Центру. 

 

Відповідно до Положення про Ніжинський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги основними завданнями Центру є: 

- підвищення правової спроможності, культури та освіченості населення 

(правопросвітництво); 

- надання безоплатної первинної правової допомоги і безоплатної 

вторинної правової допомоги; 

- забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України. 

До аудиту надано поквартальні звіти Плану діяльності Ніжинського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за        

2016 рік та 3 квартали 2017 року, які підписані директором Центру      

Бригинцем В.Д. із зазначенням завдань, відповідальних виконавців, термінів 

виконання заходів, а також значень показників результативності виконання 

заходів та їх фактичного виконання. Звіти про виконання квартальних планів 

складено Місцевим центром на виконання наказу Координаційного центру 

«Про затвердження Порядку організації оперативного планування та 

моніторингу діяльності Координаційного центру з надання правової допомоги 

та його територіальних відділень» від 26.07.2016 № 175.  

Слід зазначити, що спостерігаються відхилення у сторону збільшення 

заходів фактичних значень якісного та/або кількісного показника 

результативності виконання відповідних заходів, що свідчить про необхідність 

удосконалення планування діяльності Центру на наступні періоди. 

Згідно зі структурою Місцевого центру та штатним розписом, 

затвердженим директором Регіонального центру з надання БВПД у 

Чернігівській області 14.07.2017 у кількості 43 штатних одиниці, з яких станом 

на час проведення внутрішнього аудиту фактично працює 26 працівників.  

У Центрі створено та функціонують наступні структурні підрозділи:  

- керівництво; 

- відділ правової інформації та консультації; 
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- відділ організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

роботи з адвокатами; 

- відділ представництва; 

- відділ правопросвітництва та взаємодії з суб’єктами надання безоплатної 

первинної правової допомоги; 

- відділ фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку; 

- відділ організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та 

персоналу; 

- відділ підтримки та розвитку інфраструктури; 

- відділ «Носівське бюро правової допомоги»; 

- відділ «Прилуцьке бюро правової допомоги»; 

        - відділ «Срібнянське бюро правової допомоги»; 

- відділ «Талалаївське бюро правової допомоги»; 

- відділ «Бахмацьке бюро правової допомоги»; 

- відділ «Борзнянське бюро правової допомоги»; 

- відділ «Варвинське бюро правової допомоги»; 

- відділ «Ічнянське бюро правової допомоги»; 

- відділ «Бобровицьке бюро правової допомоги». 

Для оцінки організації роботи відділів та взаємодії між відділами 

аудиторською групою проведені інтерв’ю з керівниками відділів. 

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

фактично покладені функції, які не передбачені їхніми посадовими 

інструкціями та не визначені у положеннях про відділи. 

Відповідно до Положення про відділ правової інформації та консультацій 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – 

відділ правової інформації) основними завданнями відділу є: 

- надання безоплатної первинної правової допомоги, зокрема, здійснення 

попереднього консультування осіб, які звертаються до місцевого центру про 

надання безоплатної правової допомоги, роз’яснень положень законодавства у 

сфері надання безоплатної правової допомоги та порядку отримання такої 

допомоги; 

- забезпечення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги 

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

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

(далі – Закон); 

- забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України. 

Із 2 штатних одиниць відділ правової інформації укомплектований 1 

спеціалістом (начальник відділу). 
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Дослідивши всі напрями роботи шляхом перевірки документів, справ, 

інформації, звітів, а також за результатами спостереження за роботою 

начальника відділу встановлено, що всі завдання, які покладені на відділ 

правової інформації та консультацій, виконуються у повному обсязі та 

належним чином. 

Відповідно до Положення про відділ організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – відділ організації 

надання БВПД) основними завданнями відділу є: 

- організація надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам 

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

статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу»; 

- здійснення моніторингу виконання адвокатами, що залучаються до 

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

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

відділу організації надання БВПД; 

- в установленому порядку перевіряє належність осіб, які звернулися за 

отриманням безоплатної вторинної правової допомоги, до категорій осіб, що 

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

місцевого центру про надання або відмову в наданні безоплатної вторинної 

правової допомоги;  

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

прийняте місцевим центром рішення про надання або відмову в наданні 

безоплатної вторинної правової допомоги; 

- відповідно до прийнятого Місцевим центром рішення про надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у встановленому порядку забезпечує 

на підставі довіреності, виданої відповідним регіональним центром, видання 

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

безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права; 

- уповноваження працівників відділів представництва місцевого центру на 

надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права 

– шляхом підготовки відповідного проекту наказу місцевого центру; 

- у разі необхідності забезпечує в установленому порядку скасування 

виданих адвокатам доручень та наказів, якими працівники відділів 

представництва місцевих центрів уповноважені на надання безоплатної 

вторинної правової допомоги; 

- організовує комунікацію між суб’єктами права на безоплатну вторинну 

правову допомогу та призначеними Місцевим центром суб’єктами надання 

такої допомоги; 
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- забезпечує посвідчення довіреностей, виданих працівникам місцевого 

центру та адвокатам суб’єктами права на безоплатну вторинну правову 

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

- у встановленому порядку готує проект рішення про заміну працівника 

місцевого центру, призначеного для надання безоплатної вторинної правової 

допомоги суб’єктам права на безоплатну вторинну правову допомогу; 

- забезпечує реєстрацію відмов адвокатів від надання безоплатної 

вторинної правової допомоги (прийняття доручень) та інформує про такі 

випадки відділ організації надання безоплатної вторинної правової допомоги 

регіонального центру; 

- забезпечує організацію підвищення кваліфікації адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу; 

- розглядає звернення, скарги та запити на отримання публічної інформації 

з питань, що належать до компетенції відділу організації надання БВПД. 

Із 3 штатних одиниць у відділі організації надання БВПД заповнено 2 

(начальник відділу та заступник начальника відділу). 

У ході анкетування, інтерв’ю із працівниками відділу, а також дослідивши 

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

також за результатами спостереження за роботою працівників відділу 

встановлено, що всі завдання виконуються у повному обсязі та належним 

чином. 

Слід зазначити, що працівники відділу організації надання БВПД 

приймають та перевіряють акти надання безоплатної вторинної правової 

допомоги з відповідними розрахунками та додатками, наданими адвокатами, що 

не передбачено положенням про відділ та посадовими інструкціями. 

Поряд з тим, при перевірці звітів адвокатів аудиторською групою не 

встановлено жодного порушення, що свідчить про належний рівень даного 

процесу прийняття та оброблення актів наданих послуг.   

Відповідно до Положення про відділ представництва місцевого центру 

основними завданнями відділу є:  

- здійснення представництва інтересів осіб, визначених пунктами 1-22, 8 –

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

державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами 

на підставі довіреності, виданої особою, яка звернулася за безоплатною 

вторинною правовою допомогою; 

- складення документів процесуального характеру за зверненням суб’єктів 

права на безоплатну вторинну правову допомогу після прийняття рішення про 

надання такої допомоги. 

Із 1,5 штатних одиниць відділ представництва укомплектований 1 
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спеціалістом (начальник відділу). 

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

дослідивши всі напрями роботи шляхом перевірки документів, справ, 

інформації, звітів, а також за результатами спостереження за роботою 

працівника відділу встановлено, що всі завдання виконуються у повному обсязі 

та належним чином. 

Відповідно до Положення про відділ правопросвітництва та взаємодії з 

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

правопросвітництва) основними завданнями відділу є: 

- правопросвітництво у територіальних громадах; 

- сприяння формуванню та розвитку на відповідній території мережі 

суб’єктів надання безоплатної первинної правової допомоги; 

- налагодження і підтримка ефективної співпраці місцевого центру із 

суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги, що здійснюють 

свою діяльність на відповідній території; 

- надання органам місцевого самоврядування консультаційно-методичної 

допомоги з питань утворення спеціалізованих установ, які надають безоплатну 

первинну правову допомогу, та залучення до її надання юридичних осіб 

приватного права та фізичних осіб; 

- розповсюдження інформації у сфері захисту прав, свобод і законних 

інтересів осіб, надання безоплатної правової допомоги; 

- проведення тематичних семінарів, лекцій, зокрема, у навчальних 

закладах, закладах позашкільної освіти, у закладах післядипломної освіти, 

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

батьківського піклування; для визначених категорій громадян, зокрема, 

пенсіонерів, інвалідів, учасників антитерористичної операції, молоді, 

громадських активістів, вчителів та педагогічних працівників, медичних 

працівників, інших вразливих суспільних груп з метою підвищення правової 

свідомості, культури та освіченості населення, запобігання злочинності; 

- проведення регулярного аналізу ситуації щодо забезпечення права осіб на 

безоплатну первинну правову допомогу та готує відповідні консультаційні 

матеріали; 

- збір, узагальнення та надання відділу правової інформації та консультацій 

місцевого центру інформацію про суб’єктів надання безоплатної первинної 

правової допомоги, які здійснюють свою діяльність на відповідній території; 

- встановлення та підтримка постійних контактів із суб’єктами надання 

безоплатної первинної правової допомоги на відповідній території; 

- сприяння обміну досвідом між суб’єктами надання безоплатної первинної 

правової допомоги; 
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- надання експертної, консультаційно-методичної допомоги органам 

місцевого самоврядування у підготовці документів (рішень), необхідних для 

створення спеціалізованих установ, які надають безоплатну первинну правову 

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

фізичних осіб; 

- забезпечення регулярного обміну інформацією з іншими відділами щодо 

реалізації права осіб на безоплатну правову допомогу на території юрисдикції 

Місцевого центру; 

- співпраця з відділами правопросвітництва та взаємодія із суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги інших місцевих центрів, 

робота яких координується відділом забезпечення взаємодії із суб’єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги Управління координації 

системи надання безоплатної правової допомоги Координаційного центру, 

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

- забезпечення інформаційного супроводження діяльності Місцевого 

центру та інформування щодо права на безоплатну правову допомогу.  

Із 2 штатних одиниць відділ правопросвітництва укомплектований 1 

спеціалістом (начальник відділу). 

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

також дослідивши всі напрями роботи шляхом перевірки документів, справ, 

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

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

виконуються у повному обсязі.  

Відповідно до Положення про відділ фінансів, контрактно-договірної 

роботи та бухгалтерського обліку (далі - відділ фінансів) Місцевого центру 

основними завданнями відділу є: 

- забезпечення планово-фінансової роботи, управління бюджетними 

коштами у межах установлених бюджетних призначень, ефективного та 

цільового використання коштів загального та спеціального фонду державного 

бюджету (далі – бюджетні кошти) Місцевого центру;  

- забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської 

діяльності, складення фінансової, бюджетної, статистичної та іншої звітності; 

- забезпечення укладання, припинення дії контрактів/договорів з 

адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;  

- забезпечення оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу. 

Відділ укомплектований повністю, начальник відділу – головний бухгалтер 

та головний спеціаліст. 

Дослідивши всі напрями роботи відділу фінансів шляхом перевірки 
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документів, справ, інформації, звітів, а також за результатами спостереження за 

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

повному обсязі. 

Відповідно до Положення про відділ організаційної роботи, юридичного 

забезпечення діяльності та персоналу (далі – відділ організаційної роботи) 

Місцевого центру основними завданнями відділу є: 

- забезпечення організаційної підготовки, організації та проведення 

зустрічей, нарад, засідань, робочих груп, семінарів, тренінгів, «круглих столів», 

конференцій та інших комунікативних заходів;  

- забезпечення ведення діловодства, зокрема, реєстрацію вхідної та 

вихідної кореспонденції, крім звернень осіб про надання безоплатної правової 

допомоги у встановленому порядку;  

- забезпечення контролю за вчасним виконанням працівниками Місцевого 

центру наказів та доручень Координаційного центру, Регіонального центру, 

Місцевого центру; 

- узагальнення пропозиції структурних підрозділів Місцевого центру та 

забезпечення підготовки проектів річного плану діяльності Місцевого центру, 

квартальних планів діяльності, а також звітів про їх виконання; 

- забезпечення оформлення трудових відносин працівників Місцевого 

центру, ведення та зберігання трудових книжок; 

- організація підвищення кваліфікації працівників Місцевого центру; 

- у межах компетенції Відділу підготовка проектів договорів, що 

укладаються Місцевим центром, здійснення правової експертизи проектів 

договорів та контролю за виконанням; 

- забезпечення здійснення представництва інтересів Місцевого центру в 

судах, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, 

перед іншими особами; 

- підготовка проектів наказів Місцевого центру в межах компетенції 

Відділу; 

- розгляд проектів меморандумів/угод про співробітництво з організаціями 

партнерами; 

- розгляд звернень (скарг) з питань, що належать до компетенції Відділу; 

- виконання інших функцій відповідно до покладених на Відділ завдань. 

Слід зазначити, що відділ організаційної роботи не укомплектований 

жодним працівником, виконання функцій відділу покладені на інших 

працівників Центру та прописані у їх посадових інструкціях. 

Дослідивши всі напрями роботи відділу організаційної роботи шляхом 

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

спостереження за роботою встановлено, що всі завдання, які покладені на цей 
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відділ, виконуються у повному обсязі та належним чином. 

Відповідно до Положення про відділ підтримки та розвитку 

інфраструктури (далі – відділ інфраструктури) Місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги основними завданнями відділу є: 

- матеріально-технічне забезпечення діяльності Місцевого центру; 

- забезпечення функціонування та розвитку інформаційної інфраструктури, 

інформаційних ресурсів та засобів зв’язку Місцевого центру; 

- технічне забезпечення збирання, узагальнення та аналізу інформації, що 

надходить від інших структурних підрозділів Місцевого центру. 

- забезпечення належного стану приміщень Місцевого центру, подання 

пропозиції директору щодо проведення поточного, капітального ремонту чи 

реконструкції; 

- забезпечення дотримання пожежної безпеки та охорони приміщень 

Місцевого центру; 

- забезпечення необхідними витратними матеріалами Місцевий центр для 

належного виконання покладених на нього завдань; 

- забезпечення зв’язку (у тому числі кур’єрський); 

- забезпечення безперебійного функціонування та адміністрування 

комплексної інформаційно-аналітичної системи організації надання безоплатної 

вторинної правової допомоги (далі – КІАС); 

- забезпечення систематичного проведення інструктажу (навчання) 

працівників з питань охорони праці, протипожежної охорони; 

- узагальнення інформації щодо помилок у роботі, удосконалення роботи 

програмних засобів, що надходить від користувачів КІАС, подає відділу 

підтримки та розвитку інфраструктури Регіонального центру пропозиції щодо 

вдосконалення вказаних програмних засобів; 

- збирання, оброблення та узагальнення інформації від інших структурних 

підрозділів Місцевого центру, подання її до відділу підтримки та розвитку 

інфраструктури Регіонального центру для узагальнення. 

Із 2,5 штатних одиниць відділ інфраструктури укомплектований на 1,5 

одиниці, а саме, начальник відділу та прибиральник службових приміщень (0,5 

штатної одиниці). 

Дослідивши всі напрями роботи відділу інфраструктури шляхом перевірки 

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

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

у повному обсязі. 

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

бюро) Місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

основними завданнями відділів є: 
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- правопросвітництво у територіальних громадах; 

- надання безоплатної первинної правової допомоги; 

- забезпечення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги; 

- забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції. 

Через функціонування бюро, як структурних підрозділів Місцевих центрів, 

у регіоні забезпечено формування розгалуженої мережі доступу громадян до 

правової допомоги.  

Слід зазначити, що у Місцевому центрі 9 відділів «Бюро правової 

допомоги». Спеціалісти, які працюють у бюро ( у 7 із 9 бюро фактично працює 

по два спеціалісти із 3-х штатних одиниць, у 2-х – по одному із 3-х штатних 

одиниць), у повній мірі забезпечують виконання завдань, покладених на них.  

Але фактична наявність по 1-му працівнику у двох відділах «Бахмацьке 

бюро правової допомоги» та «Варвинське бюро правової допомоги», які 

забезпечують надання безоплатної правової допомоги у Бахмацькому та 

Варвинському районах відповідно, створює ризик перебоїв у роботі зазначених 

бюро у разі тимчасової відсутності працівників (відпустка або тимчасова 

непрацездатність). 

З метою всебічної оцінки роботи щодо організації належного 

функціонування профільних відділів Місцевого центру аудиторською групою 

проведено анкетування та інтерв’ювання працівників Центру, за результатами 

яких встановлено, що всі працівники Центру задоволені роботою та 

колективом, вважають, що взаємодія між відділами Центру на належному рівні, 

а також відмітили дієву взаємодію із Регіональним центром по всіх напрямках 

роботи, що дозволяє виконувати поставлені завдання своєчасно та якісно. 

Також у ході анкетування, інтерв’ювання працівники Центру висловили 

побажання щодо поліпшення у роботі, а саме: 

- підвищення рівня оплати опраці; 

- підвищення професійного рівня (навчання); 

- удосконалення методики перевірки та оплати актів за надані послуги 

адвокатів, з якими Місцевим центром укладено контракти. 

Висновок: за результатами проведеної оцінки встановлено належну 

організацію щодо функціонування профільних відділів Місцевого центру. 

Поряд з цим, існує ризик перебоїв у роботі 2-х бюро із-за їх 

неукомплектованості. 

 

2. Оцінка стану виконання Центром функцій щодо забезпечення 

організації надання правової допомоги у адміністративних, цивільних 

справах. 
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Ніжинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги надає правові послуги відповідно до Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу», Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу, 

Кримінального кодексу України, Кодексу про адміністративні правопорушення 

та інших нормативно-правових актів. 

Під час виконання функцій з надання безоплатної правової допомоги 

Місцевий центр взаємодіє із судами, органами прокуратури та іншими 

правоохоронними органами, органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, іншими суб`єктами надання БПД, органами адвокатського 

самоврядування, громадськими об`єднаннями.   

Діяльність Місцевого центру поширюється на територію Ніжинського 

району, Прилуцького району, Талалаївського району, Срібнянського району, 

Варвинського району, Ічнянського району, Куликівського району, Бахмацького 

району, Борзнянського району, Носівського району, Бобровицького району. 

Відповідно до інформацій, наданих начальником відділу організації 

надання БВПД та роботи з адвокатами Потапенко Н.В., за період з 01.07.2015 по 

31.12.2015 Місцевий центр отримав 386 звернень і видав 37 доручень; за 2016 

рік Центром отримано 3149 звернень та видано 185 доручень; з 01.01.2017 по 

30.09.2017 отримано 5506 звернень та видано 559 доручень. 

Місцевим центром у 2017 році укладено 18 контрактів з адвокатами, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі. Договори 

з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на 

тимчасовій основі, Центром не укладались. 
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Проаналізувавши результати вищезазначеного графіку за період з 

01.07.2015 по 30.09.2017, прослідковується нерівномірне співвідношення 

кількості звернень клієнтів до Місцевого центру та кількості виданих доручень 

адвокатам для надання БВПД. Але слід зазначити, що у серпні 2017 року 

помітний значний спад у відсотковому співвідношенні кількості звернень до 

виданих доручень, а саме з 89,8 % до 56,06 %.  

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

відділу організації надання БВПД та роботи з адвокатами Потапенко Н.В., яка 

пояснила, що основною причиною є те, що по зверненнях, які надійшли у кінці 

серпня місяця рішення про надання БВПД прийнято у вересні місяці у межах 

10-денного терміну з дня отримання Місцевим центром всіх необхідних 

документів, що підтверджують право на отримання БВПД, і відповідно 

доручення видано у вересні поточного року. Також для забезпечення надання 

БВПД, крім адвокатів, залучали і працівників відділів представництва та бюро 

правової допомоги Центру, яким у серпні місяці видано довіреностей на 

представництво інтересів по 9 зверненнях клієнтів. 

 Відповідно до інформацій, наданих начальником відділу 

правопросвітництва та взаємодії із суб`єктами надання БППД Івановою О.М. та 

начальником відділу правової інформації та консультацій Старчаком О.І., 

підписано 77 меморандумів, що свідчить про налагоджену співпрацю із 

партнерами щодо надання первинної правової допомоги.  Також забезпечено 

діяльність 272 мобільних та 65 дистанційних консультаційних пунктів. З метою 

посилення правової спроможності територіальних громад та підвищення рівня 

правової обізнаності громадян працівники Центру (в т.ч. бюро правової 

допомоги з 01.09.2016) за охоплений аудитом період брали участь у                  

228 правопросвітницьких, інформаційно-консультаційних заходах: нарадах, 

семінарах, навчаннях, засіданнях за «круглим столом» із працівниками органів 

місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій, 

установ та підприємств у районах, які відносяться до юрисдикції Місцевого 

центру. 

 Механізм організації надання безоплатної вторинної правової допомоги 

суб’єктам права на таку допомогу організовано у Центрі відповідно до 

Методичних рекомендацій щодо організації надання безоплатної вторинної 

правової допомоги місцевими центрами з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, затверджені наказом № 160.  

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

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

консультацій з клієнтами приймає клієнта, у разі необхідності роз’яснює йому 



   17 

 

загальний порядок подання звернення про надання БВПД, його розгляду 

Центром, прийняття рішення про надання безоплатної вторинної правової 

допомоги або про відмову у наданні такої допомоги, повідомлення клієнта про 

прийняте рішення та залучення адвоката. 

Відомості про кожного клієнта вносяться до реєстраційної картки клієнта 

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

спеціального модуля комплексної інформаційно-аналітичної системи організації 

надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – КІАС).  

Перевіркою комплектності документів, що підтверджують належність 

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

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

вторинну правову допомогу, по 30 зверненнях, за результатами якої недоліків та 

порушень не встановлено.  

  Реєстр справ клієнтів, по яких прийнято рішення щодо надання БВПД 

Ніжинським місцевим центром, у Додатку 1 до аудиторського звіту.  

Процес розподілу доручень між адвокатами у Центрі відбувається, 

виходячи із загальної завантаженості адвокатів, територіальному розподілу та 

відповідно до їх спеціалізації. Працівниками відділу організації надання БВПД 

та роботи з адвокатами у електронному вигляді ведеться інформація щодо 

виданих доручень у розрізі адвокатів, клієнтів, а також зазначається дата та 

номер доручення і стан його виконання. 

Проведеним аналізом стану звітування адвокатів за виданими Місцевим 

центром за період з 01.01.2017 та станом на момент проведення аудиту 

(03.10.2017) дорученнями (тобто з моменту надання повноважень місцевим 

центром щодо оплати наданих послуг та відшкодування витрат адвокатів по 

виданих дорученнях за цивільними та адміністративними справами) 

встановлено, що із 559 виданих доручень не відзвітовано по 298 дорученнях, 

що в середньому становить 53,3%.  

Основною причиною такої ситуації є значний термін розгляду та 

тривалості судових проваджень у цивільних справах. 

Також Потапенко Н.В. повідомила, що крім зазначеної причини 

незвітування адвокатів, мають місце факти, пов’язані з порушенням адвокатами 

умов контракту у частині недотримання строків звітування, як це передбачено 

п.п. 4 п. 6 Контрактів, укладених з адвокатами, які надають БВПД на постійній 

основі, та недотриманням вимог абз. 2 п. 4 Порядку № 465 у частині звітування 

перед Центром після завершення стадії провадження (коли оплата здійснюється 

за стадіями провадження (процесу) або виконання доручення впродовж 45 

календарних днів. Так, адвокати Атавін О.С. та Руднік А.М., які жодного разу не 

звітували по дорученнях, виданих Центром у період з 01.01.2017 по 30.09.2017, 
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мають виконані доручення.  

Центром неодноразово направлялись листи-нагадування, а також у 

телефонному режимі зазначеним адвокатам наголошувалось про необхідність 

своєчасного звітування по закінчених провадженнях. 

  З моменту створення місцевих центрів (01.07.2015) функцію перевірки 

поданих адвокатами актів надання БВПД передано останнім. 

  Механізм прийняття актів, перевірки їх комплектності, правильності 

розрахунку розміру винагороди та відшкодування витрат адвокатами 

встановлено Методичними рекомендаціями щодо прийняття і перевірки актів 

надання БВПД, затвердженими наказом Регіонального центру  від 05.10.2015    

№ 37-ос. 

  За охоплений аудитом період Місцевим центром прийнято та перевірено 

1318 актів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, з них: 938 – по 

кримінальних справах, 380 – по цивільних справах. Регіональним центром на 

доопрацювання повернуто 168 актів (або 12,7 %). 

З 01.01.2017, тобто з моменту надання повноважень місцевим центрам 

щодо оплати наданих послуг та відшкодування витрат адвокатів по виданих 

дорученнях за цивільними та адміністративними справами, прийняття та 

перевірка актів наданих адвокатами послуг по дорученнях за кримінальними 

провадженнями, які видаються Регіональним центром, проводяться останніми; 

за цивільними та адміністративними провадженнями – Місцевим центром. 

Відповідно до інформації, наданої заступником начальника відділу 

організації надання БВПД та роботи з адвокатами Карповою К.А., за період з 

01.07.2015 по 30.09.2017 до Місцевого центру надійшло 25 звернень громадян, з 

них 10 скарг на дії (бездіяльність) адвокатів, з якими Центром укладено 

контракти. Всі скарги розглянуто та надано обгрунтовані відповіді. 

 Висновок: оцінкою стану виконання Центром функцій щодо 

забезпечення організації надання правової допомоги у адміністративних, 

цивільних справах недоліків та суттєвих порушень, які мали б істотний вплив 

на діяльність Центру в цілому, не встановлено. 

 

3. Аналіз установчих та внутрішніх нормативних документів, що 

регулюють діяльність установи. Стан усунення недоліків та порушень, 

виявлених попередніми контрольними заходами. 

 

У періоді, що підлягав аудиторському дослідженню, Центр здійснював 

свою діяльність відповідно до: 

1. Положення про Ніжинський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, затвердженого наказом  Координаційного центру 
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з надання правової допомоги від 30.03.2015 № 122 (у редакції наказу 

Координаційного центру з надання правової допомоги від 10.01.2017 № 117). 

2. Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом 

Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги на 2015-2020 роки, який зареєстровано Управлінням праці та 

соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області за 

№ 36 від 20.10.2015 та схвалено на загальних зборах трудового колективу 

05.08.2015, протокол № 1, зі змінами та доповненнями. 

3. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників 

Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги затверджено наказом Ніжинського місцевого центру з наданння 

безоплатної вторинної правової допомоги від 05.08.2015 № 11.  

4. Положення про облікову політику Ніжинського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги затверджено наказом 

Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги від 13.03.2017 № 5 та погоджено директором Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області 

17.03.2017. 

Контрольні заходи протягом періоду, який підлягав аудиторському 

дослідженню, у Центрі не проводились.  

Висновок: за результатами аналізу документів, на підставі яких 

здійснюється діяльність Центру, недоліків та порушень не виявлено. 

 

 

4. Оцінка правильності складання та затвердження кошторису, 

внесення до нього змін. Загальний стан виконання кошторису. 

 

При аудиті даних питань застосовувались методи документальної 

перевірки, опитування, аналітичного огляду, арифметичної перевірки 

документів та перевірки документів по суті. 

Оцінці підлягали: плани асигнувань загального фонду, кошториси, 

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

та бухгалтерська звітність. 

Аудит складання та затвердження кошторисів, планів асигнувань (за 

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

них змін проведено за 2015-2017 роки. 

Відповідальним за складання та забезпечення затвердження кошторису 

розпорядником бюджетних коштів вищого рівня (Координаційний центр) є 

начальник відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгалтерського 
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обліку-головний бухгалтер Давиденко В.В. 

Для оцінювання ефективності функціонування процесу складання та 

затвердження кошторису, внесення до нього змін, проведено перевірку 

достовірності та законності складання та затвердження кошторисів на 2015-

2017 роки, а також внесення змін до них. 

Оцінкою обґрунтованості потреби у бюджетних асигнуваннях на 

утримання установи встановлено, що показники видатків, які включаються до 

кошторису, обґрунтовані відповідними розрахунками за кожним кодом 

економічної класифікації видатків або класифікації кредитування бюджету і 

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

Разом з цим, аудитом розрахунків видатків до кошторису на 2016 рік, що 

проведений за КЕКВ 2100 «Оплата праці» (КЕКВ 2111 «Заробітна плата» та 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці») встановлено наступне.  

Кошторисом на 2016 рік видатки за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 

затверджено у сумі 449 000,00 грн та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» на суму 98 540,00 грн відповідно до розрахунків з урахуванням 

чисельності працівників Центру в кількості 14 штатних одиниць.  

Відповідно до довідки про зміни до кошторису на 2016 рік від 09.06.2016 

№ 279 та змін до штатного розпису у частині збільшення кількості штатних 

одиниць у зв’язку з відкриттям у серпні-вересні 2016 року Носівського, 

Прилуцького, Срібнянського, Талалаївського, Бахмацького, Борзнянського, 

Варвинського, Ічнянського, Бобровицького бюро з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги видатки за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 

збільшено на 768 400,00 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» -  на 

169 000,00 гривень.  

Розрахунок видатків здійснено з урахуванням чисельності працівників 

бюро у кількості 27 штатних одиниць з місячним фондом оплати праці у сумі 

25 500,00 грн та річним – 306 550,00 гривень. Проте, аудитом встановлено, що 

розрахунок видатків на утримання бюро здійснювався, виходячи з їх діяльності 

на 12 місяців, попри те, що фактично бюро почали функціонувати з серпня-

вересня 2016 року, тобто не більше 5 місяців на рік. Фактично використано 

бюджетних коштів на заробітну плату працівників дев’яти бюро Центру у     

2016 році 301 575,61 грн, тобто на 466 824,39 грн менше, ніж розрахунки 

потреби до кошторису (768 400,00 грн).   

Впродовж вересня-грудня 2016 року до кошторису вносились зміни, і на 

кінець року затверджено видатки за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» (на 

утримання 43 штатних одиниць) на загальну суму 1 020 170,00 грн та          

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» на загальну суму 216 650,00 

гривень.  
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Таким чином, розрахунок видатків на оплату праці у 2016 році у 

завищених розмірах є порушенням пунктів 20, 22 Порядку складання, розгляду, 

затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.   

З метою отримання пояснень з даного питання начальнику відділу – 

головному бухгалтеру Давиденко В.В. надано відповідне запитання. 

Як пояснила начальник відділу-головний бухгалтер Давиденко В.В., що 

розрахунки до кошторису за КПКВ 3603020 «Забезпечення формування та 

функціонування системи безоплатної правової допомоги»  КЕКВ 2100 «Оплата 

праці і нарахування на заробітну плату» від 09.06.2016 становили у сумі 

937 400,00 грн, а саме: КЕКВ 2111 «Оплата праці» - 768 400,00 грн, КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» - 169 000,00 гривень. 

Штатна чисельність згідно зі штатним розписом, затвердженим 

21.07.2016 складала 43 штатні одиниці. Фактична штатна чисельність станом на 

01.09.2016 складала 26,5 одиниць. У результаті вищевикладеного отримано 

економію коштів у сумі 256 600,00 грн, у тому числі КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» - 210 400,00 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 

46 200,00 гривень.  

Також впродовж 2016 року подані зміни до кошторису на збільшення 

кошторисних призначень за КЕКВ 2100 «Оплата праці та нарахування на 

заробітну плату» у зв’язку із підвищенням мінімальної заробітної плати у грудні 

2016 року (план асигнувань на грудень 2016 року). 

Запитання щодо розрахунків та пояснення головного бухгалтера 

Давиденко В.В. у Додатку 2 до аудиторського звіту.   

При перерозподілі бюджетних асигнувань у розрізі економічної 

класифікації видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних 

призначень за бюджетною програмою вносяться зміни до кошторису, 

помісячного та річного плану асигнувань. 

Зміни до кошторисів по загальному фонду вносилися на підставі довідок 

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

бюджету) загального фонду бюджету, затвердженими належним чином. 

Кошториси на 2015-2016 роки за КПКВ 3603020 «Забезпечення 

формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги» 

затверджувались керівником Координаційного центру, кошторис на 2017 рік 

затверджено директором Регіонального центру з надання БВПД у Чернігівській 

області.  

Висновок: перевіркою правильності та затвердження кошторисів, 

внесення до них змін, загального стану виконання кошторисів встановлено 

завищення розрахунку видатків до кошторису за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 
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у 2016 році на утримання бюро правової допомоги.   

 

5. Оцінка стану використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу. 

 

Із урахуванням децентралізації повноважень у системі БВПД з 01.01.2017 

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

правової допомоги від 10.01.2017 № 117, до Положення про Ніжинський 

місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

затвердженого наказом Координаційного центру з надання правової допомоги 

від 30.03.2015 № 122, Місцевий центр відповідно до покладених на нього 

завдань укладає контракти/договори з адвокатами, включеними до Реєстру 

адвокатів, які надають БВПД, видає доручення адвокатам для надання БВПД 

суб`єктам відповідного права, визначеним пунктами 1,2,8-12 частини першої та 

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

приймає рішення про заміну адвоката, забезпечує оплату послуг та 

відшкодування витрат адвокатів, які надають БВПД, в установленому порядку. 

У зв`язку з чим на 2017 рік затверджено кошторис за КПКВ 3603030 

«Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги» у сумі 213 000,00 грн, з яких за 9 місяців 

поточного року використано на оплату послуг та відшкодування витрат 

адвокатів, які надають БВПД, 153 000,00 гривень. 

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

адвокатами процес перевірки та оплати актів надання БВПД у Центрі 

проводиться наступним чином: працівники відділу (начальник та заступник 

начальника) суцільним порядком перевіряють комплектність актів надання 

правової допомоги, правильність розрахунків винагороди та відшкодування 

витрат як за дорученнями, виданими Місцевим центром за цивільними та 

адміністративними справами, так і за дорученнями, виданими Регіональним 

центром за кримінальними провадженнями до 01.01.2017. 

Потім підписані працівниками відділу організації надання БВПД та 

роботи з адвокатами та директором Місцевого центру акти надання БВПД за 

дорученнями, виданими Регіональним центром на надання БВПД у 

кримінальних провадженнях, та за дорученнями, виданими Місцевим центром 

на надання БВПД у цивільних та адміністративних справах до 01.01.2017, 

передавались на підставі реєстрів актів наданих послуг до Регіонального центру 

для оплати.  

Підписані начальником або заступником начальника відділу організації 
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надання БВПД та роботи з адвокатами акти надання БВПД за дорученнями, 

виданими Місцевим центром з 01.01.2017 на надання БВПД у цивільних та 

адміністративних справах, передаються до відділу фінансів, контрактно-

договірної роботи та бухгалтерського обліку Центру. Проте, у Положенні про 

відділ організації надання БВПД та роботи з адвокатами, затвердженого 

наказом Регіонального центру з надання БВПД у Чернігівській області від 

14.08.2017 № 26 (далі – Положення № 26) та посадових інструкціях працівників 

відділу такі функції не передбачені, тобто дана функція є нетиповою для 

працівників зазначеного відділу.  

 Начальник відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та 

бухгалтерського обліку – головний бухгалтер здійснює перевірку правильності 

заповнення реквізитів акта, підписує і передає на затвердження директору 

Центру, після чого готується реєстр фінансових зобов`язань та платіжне 

доручення на його оплату. 

Слід зазначити, що працівниками Регіонального центру постійно 

проводиться моніторинг оплачених місцевим центром актів наданих послуг за 

дорученнями, виданими Місцевим центром за цивільними та 

адміністративними справами після 01.01.2017.  

 Такий контроль майже виключає можливість невірного застосування тих 

чи інших коефіцієнтів при заповненні звітів. 

Перевірку комплектності актів та правильності розрахунків винагороди 

проведено по 35-ти актах, які було оплачено у період з 01.01.2017 по 30.09.2017, 

або 13,8% до відзвітованих. Порушень по зазначеному питанню не встановлено.  

Реєстр адвокатів, по актах яких проведено перевірку за період з 

01.01.2017 по 30.09.2017 у Ніжинському місцевому центрі з надання БВПД, у 

Додатку 3 до аудиторського звіту. 

Висновок: недоліків у функціонуванні процесу перевірки актів для 

оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу, не встановлено. 

  

6. Оцінка правильності проведення оплати праці та нарахувань на 

заробітну плату. 

 

При аудиті даного питання застосовувались методи арифметичної та 

документальної перевірки, аналітичний огляд та перевірки документів по суті. 

Аудиту правильності проведення оплати праці підлягали наступні 

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

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

видами виплат, особові рахунки працівників Центру, табелі обліку 
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використання робочого часу, накази, меморіальні ордери № 5 «Зведення 

розрахункових відомостей по заробітній платі та стипендії». 

Оцінку правильності оплати праці працівників та нарахувань на заробітну 

плату проведено вибірковим методом за період , визначений окремо по кожному 

питанню. 

На 2015-2016 роки штатні розписи затверджувалися директором 

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

на 2017 рік – директором Регіонального центру Протченко І.Б. Зміни до 

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

працівників. 

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

01.07.2017, затверджено 43 штатні одиниці із місячним фондом заробітної плати 

за посадовими окладами 73 942,00 грн, фактично заповнено станом на момент 

проведення аудиту (09.10.2017) 26 штатних одиниць. 

Відповідальними особами за нарахування заробітної плати працівникам 

Центру за період з 01.07.2015 по 30.09.2017 були: 

- з 08.07.2015 по 10.12.2015 – головний бухгалтер Шкарупа Т.Ф.; 

- з 11.12.2015 та станом на момент проведення аудиту – начальник відділу 

фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку - головний 

бухгалтер Давиденко В.В. 

Умови оплати праці працівників Координаційного центру з надання 

правової допомоги та його територіальних відділень регламентовано 

постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2012 № 552.  

Оцінкою дотримання вимог законодавства при встановленні, нарахуванні 

та виплаті посадових окладів працівникам Центру за весь охоплений контролем 

період порушень не встановлено. Фактів утримання понадштатних чи 

понаднормативних посад не встановлено.  

Установлення надбавок і доплат, преміювання працівників та надання 

матеріальної допомоги здійснювалось відповідно до Положення про 

встановлення надбавок, доплат, здійснення преміювання та надання 

матеріальної допомоги працівникам територіальних відділень Координаційного 

центру з надання правової допомоги – регіональних та місцевих центрів з 

надання БВПД, затвердженого наказом Координаційного центру з надання 

правової допомоги від 16.07.2015 № 186 та від 31.08.2016 № 178.   

Перевіркою правильності нарахування та виплати премії та надбавок за 

червень-жовтень 2016 року, січень-квітень 2017 року працівникам Центру 

порушень не встановлено. 

Перевіркою правильності нарахування заробітної плати для оплати часу 

основних щорічних та додаткових відпусток, матеріальної допомоги за ІІ-ІІІ 
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квартали 2017 року порушень не встановлено. 

Висновок: недоліків у функціонуванні даного процесу не встановлено. 

 

7. Оцінка стану розрахунково-платіжної дисципліни та виконання 

господарських договорів, правильності відображення дебіторської та 

кредиторської заборгованості. 

 

Аудит стану розрахунково-платіжної дисципліни та виконання 

господарських договорів, правильності відображення дебіторської та 

кредиторської заборгованості проведено суцільним способом за період 

з 01.07.2015 по 30.09.2017. 

Проведеним аудитом встановлено, що за досліджуваний період Центром 

укладено 123 договори (без урахування додаткових угод) на загальну суму 

238 937,53 грн, у тому числі: за період з 01.07.2015 по 31.12.2015 – 21 договір на 

суму 49 217,60 грн, за 2016 рік – 72 договори на суму 103 385,78 грн та за 

період з  01.01.2017 по 30.09.2017 – 30 договорів на суму 86 334,15 гривень.  

Реєстр договорів, укладених Центром за 2015-2017 роки, у Додатку 4 до 

аудиторського звіту.   

Найбільшу питому вагу у загальній сумі укладених договорів становлять 

витрати на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв у сумі    

31 036,53 грн (13,0 %) та витрати на проведення поточного ремонту приміщень 

Центру та бюро правової допомоги 27 518,00 грн (11,5 %). 

 Основними постачальниками товарно-матеріальних цінностей (марки, 

картриджі, канцелярські товари), а також надання послуг по ремонту та 

обслуговуванню комп`ютерної техніки, із заправки картриджів за період з 

01.07.2015 по 30.09.2017 були: ФОП Кресан Д.В., ФОП Нечваль В.М., ФОП 

Стамбурська Л.П., ФОП Римар Л.В., ФОП Насібов Р.Ю., ФОП Радченко В.О. та 

ФОП Дирявко О.М.   

Аудитом правильності відображення дебіторської та кредиторської 

заборгованості за охоплений період встановлено, що станом на звітні дати 

01.07.2015, на 01.01.2016 та на 01.01.2017 дебіторська та кредиторська 

заборгованість у бухгалтерському обліку Центру не обліковувалась.  

Станом на 01.10.2017 по даних бухгалтерського обліку та звітності 

Центру за КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» обліковувалась кредиторська 

заборгованість на суму 873,23 гривень. Порушень з відповідного питання не 

встановлено.  

Перевіркою форми та змісту укладених договорів за період з 01.01.2017 

по 30.06.2017 порушень не встановлено.  

Дослідженням стану розрахункової дисципліни та виконання 
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господарських угод на предмет відповідності кількості та асортименту 

отриманих товарів, робіт та послуг умовам укладених договорів та належного 

оформлення первинних документів порушень не встановлено.  

Висновок: перевіркою стану розрахунково-платіжної дисципліни та 

виконання господарських договорів, правильності відображення дебіторської та 

кредиторської заборгованості порушень не встановлено.  

 

8. Оцінка стану дотримання законодавства про державні (публічні) 

закупівлі. 

 

Оцінку стану дотримання Центром законодавства про державні (публічні) 

закупівлі проведено суцільним способом за період з 01.07.2015 по 30.09.2017. 

При аудиті даного питання застосовувались методи документальної перевірки, 

аналітичний огляд та перевірка документів по суті.  

Оцінці стану дотримання законодавства про державні (публічні) закупівлі 

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

фондом державного бюджету КПКВ  3603020 «Забезпечення формування та 

функціонування системи безоплатної правової допомоги», річні плани 

допорогових закупівель та зміни до них, річні плани закупівель, додатки до 

річних планів закупівель, укладені за результатами проведення процедур 

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

послуг тощо).  

Згідно з наказами директора Центру від 30.03.2016 № 4.1-од та від 

14.03.2017 № 5.1-ос уповноваженою особою щодо проведення допорогових 

закупівель призначено начальника відділу-головного бухгалтера           

Давиденко В.В., а також затверджено Порядок здійснення допорогових 

закупівель товарів, робіт та послуг Ніжинського місцевого центру з надання 

БВПД через інформаційно-телекомунікаційну систему «ProZorro». 

Перевіркою наявності та дотримання у 2016-2017 роках річних планів 

допорогових закупівель, річних планів закупівель та додатку до річного плану 

порушень не встановлено.  

Аудитом проведених закупівель у 2016-2017 роках встановлено, що за 

даними електронної системи публічних закупівель України «ProZorro» Центром 

у 2016 році проведено наступні закупівлі: 

1) поточний ремонт приміщення (м. Борзна), оголошено 15.12.2016, 

очікувана вартість закупівлі 11 000,00 грн (без ПДВ) – процедура не відбулась; 

2) поточний ремонт приміщення (м. Бобровиця), оголошено 15.12.2016, 

очікувана вартість закупівлі 11 600,00 грн (без ПДВ) – переможець ФОП    

Іванов Я.Р. із пропозицією 11 450,00 грн (договір від 22.12.2016 № 1); 
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3)  поточний ремонт приміщення (м. Бобровиця), оголошено 20.12.2016, 

очікувана вартість закупівлі 11 000,00 грн (без ПДВ) – переможець ФОП    

Іванов Я.Р. із пропозицією 11 000,00 грн (договір від 26.12.2017 № 2). 

При цьому аудитом встановлено, що фактично договір від 26.12.2017 № 2 

з ФОП Іванов Я.Р.  укладений на суму 10 000,00 грн, що відповідає касовим 

видаткам за проведення поточного ремонту.  

За результатами діяльності у 2017 році на момент завершення аудиту 

місцевим центром проведено наступні процедури електронних закупівель: 

1) принт-картридж до Xerox WorkCentre 5325 (оголошено 31.05.2017), 

очікувана вартість закупівлі 4 500,00 грн без ПДВ – процедура не відбулась; 

2) принт-картридж до Xerox WorkCentre 5325 (оголошено 12.06.2017), 

очікувана вартість закупівлі 4 500,00 грн без ПДВ – переможець Київський 

карповий клуб «Сазан» із пропозицією 4 190,00 грн. З переможцем укладено 

договір купівлі-продажу товарів від 23.06.2017 № 1-06; 

3) ноутбук Acer Aspire ES1-533-C3ZX (NX.GFTEU.004) Black (оголошено 

12.06.2017), очікувана вартість закупівлі 6000,00 грн з ПДВ – переможець ФОП 

Белих М.М. із пропозицією 5 898,00 грн (договір від 13.07.2017 № 071); 

4) Папір ксероксний (формат А4, 210 мм х 297 мм), оголошено 15.06.2017, 

очікувана вартість закупівлі 5000,00 грн з ПДВ – переможець ТОВ «ПРАЙМ 

ОФІС» із пропозицією 4 499,60 грн з ПДВ (договір від 23.06.2017 № 230617); 

5) ІР-телефор Yealink T21 E2 (оголошено 08.08.2017), очікувана вартість 

закупівлі 18 000,00 грн з ПДВ – переможець ТОВ «Телесистеми України» із 

пропозицією 13 850,00 грн (договір від 22.08.2017 № 20170822-1). 

Визначення предмета закупівлі проводилось відповідно до встановленого 

уповноваженим органом порядку, порушень не встановлено.  

Висновок: перевіркою стану дотримання законодавства про державні 

(публічні) закупівлі порушень, крім невідповідності інформації за результатом 

проведеної процедури закупівлі послуг з поточного ремонту на сайті 

електронного майданчика з фактично укладеним договором, не встановлено.  

 

9. Оцінка стану збереження майна та використання придбаних 

нематеріальних активів, основних засобів, інших необоротних 

матеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей та стану витрат на 

ремонти. 

 

Оцінка стану збереження майна, використання придбаних нематеріальних 

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

матеріальних цінностей проведено вибірковим способом.  

За даними фінансової звітності (форма № 1 «Баланс») станом 
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на 01.10.2017 первісна вартість основних засобів становила 1 188 783,00 грн, 

знос – 427 579,00 грн, залишкова вартість основних засобів – 761 204,00 

гривень. 

Нематеріальні активи станом на 01.10.2017 за даними бухгалтерського 

обліку Центру не обліковувались.  

Перевіркою дотримання законодавства при придбанні та списанні 

необоротних активів, проведеною за період з 01.07.2015 по 30.09.2017, 

порушень не встановлено.  

З метою здійснення контролю за збереженням основних засобів  та інших 

необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, 

документів та розрахунків та звіркою з їх фактичною наявністю 05.10.2017 

проведено інвентаризацію необоротних активів Центру.   

Інвентаризація основних засобів та інших необоротних матеріальних 

активів, грошових документів, бланків суворої звітності проведена на підставі 

наказу директора місцевого центру Бригинця В.Д. від 02.10.2017 № 13-од «Про 

проведення вибіркової інвентаризації основних засобів та товарно-матеріальних 

цінностей». Інвентаризація проведена у приміщенні Центру за адресою:           

м. Ніжин, вул. Богуна, буд. 8 по матеріально-відповідальній особі – начальнику 

відділу підтримки та розвитку інфраструктури Горбаченку О.В. за  субрахунком 

104 «Машини та обладнання», субрахунком 106 «Інструменти, прилади та 

інвентар», субрахунком 113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи», за 

результатами якої перевірено фактичні залишки наявних товарно-матеріальних 

цінностей. Розбіжностей між фактичною наявністю та даними бухгалтерського 

обліку не встановлено.  

Копія наказу на проведення інвентаризації, інвентаризаційні описи 

необоротних активів по субрахункам та протокол інвентаризаційної комісії у 

Додатках 5-6 до аудиторського звіту. 

З метою розміщення Місцевого центру з Регіональним відділенням Фонду 

державного майна України по Чернігівській області укладено договір оренди 

нерухомого майна, що належить до державної власності  від 15.09.2015             

№ 92-15, в нежитлових приміщеннях загальною площею 207,2 кв.м на першому 

та третьому поверхах адміністративної будівлі, розташованої за адресою: 

Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Богуна, 8, що перебуває на балансі 

Головного управління статистики у Чернігівській області (Балансоутримувач). 

Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної 

плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року № 786 з урахуванням змін і 

доповнень до неї.  

Орендна плата для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок 
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державного бюджету, становить 1,00 грн за рік. Крім того, один раз на рік 

проводиться індексація річної орендної плати на підставі річних індексів 

інфляції. 

Одним із обов’язків Центру (Орендар) є своєчасне здійснення за власний 

рахунок капітального, поточного та інших видів ремонтів орендованого 

приміщення. При цьому ця умова не розглядається як дозвіл на здійснення 

поліпшень орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання Орендодавця 

щодо компенсації вартості поліпшень.  

Договір укладено строком з 15 вересня 2015 року до 13 вересня 2018 року 

включно.  

Згідно з пунктом 5.10 договору № 92-15 протягом 15 робочих днів після 

його підписання Центр зобов’язаний укласти з Балансоутримувачем 

орендованого майна договір про відшкодування витрат Балансоутримувача на 

утримання орендованого майна та надання комунальних послуг Орендарю.  

Таким чином, відповідно до договору про відшкодування витрат на 

утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг 

орендарю від 02.10.2015 № 92-15/109 Балансоутримувач забезпечує 

обслуговування, експлуатацію та ремонт будівлі, що знаходиться за адресою:    

м. Ніжин, вул. Богуна, 8, а також утримання прибудинкової території, а Орендар 

бере участь у витратах Балансоутримувача на виконання вказаних робіт 

пропорційно до займаної ним площі, якщо інше не випливає з характеру послуг, 

наданих за даним договором.  

Розмір плати за обслуговування, експлуатацію та ремонт будівлі, 

прибудинкової території, утримання допоміжних приміщень будівлі залежить 

від складу робіт і послуг, які надаються Балансоутримувачу житлово-

експлуатаційними, ремонтно-будівельними організаціями та іншими суб’єктами 

господарювання, і визначається розрахунком щомісячних платежів (кошторисом 

витрат) за обслуговування та ремонт будівлі, комунальні та інші послуги.  

Місцевий центр відшкодовує Балансоутримувачу витрати на комунальні 

послуги, а саме: відшкодування витрат на теплопостачання, на послуги з 

водопостачання та водовідведення, на електроенергію та вивезення ТПВ.   

Договір відшкодування витрат набирає чинності з моменту його 

підписання сторонами та розповсюджується на відносини, що фактично 

склалися між сторонами з 15.09.2015 і діє протягом всього строку дії договору 

оренди.  

Крім того, у 2016 році Центром укладено 9 договорів оренди нерухомого 

майна з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, 

комунальними підприємствами та Регіональним відділенням Фонду держмайна 

України по  Чернігівській області для розміщення бюро правової допомоги. З 
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них з орендною платою 1,00 грн на рік по 6-ти договорах, по решті договорів з 

орендною платою відповідно до Методик розрахунку орендної плати за 

комунальне майно на відповідній території. 

Дані про відшкодування Центром вартості орендної плати та спожитих 

комунальних послуг за 2015-2016 років та січень-вересень 2017 року наведено у 

таблиці. 

 

Найменування виду 

оплати 

Фактично 

сплачено 

(касові 

видатки) у 2015 

році 

Фактично 

сплачено 

(касові 

видатки) у 

2016 році 

Фактично 

сплачено 

(касові 

видатки) за 9 

місяців 2017 

року 

Орендна плата (КЕКВ 

2240) 

1,00 1537,48 2794,19 

Оплата теплопостачання 

(відшкодування послуг 

теплопостачання) (КЕКВ 

2271) 

12500,00 87397,39 41561,34 

Оплата водопостачання та 

водовідведення 

(відшкодування послуг 

водовідведення) (КЕКВ 

2272) 

93,66 491,09 550,24 

Оплата електроенергії 

(відшкодування за 

електроенергію) (КЕКВ 

2273) 

1879,42 19200,00 44668,83 

Оплата за утримання 

будинків і прибудинкової 

території (КЕКВ 2240) 

 1792,25 1792,25 

Разом: 14 474,08 110 418,21 91 366,85 

 

Загальна сума проведених за період з 01.07.2015 по 30.09.2017 видатків по 

орендній платі та відшкодуванню витрат за комунальні послуги становить 

216 259,14 грн, або 5,6 % від загальної суми видатків, проведених за 

КПКВ 3603020 за охоплений аудитом період.  

Перевіркою використання бюджетних коштів на проведення ремонтів 

(капітального чи поточного) встановлено, що за даними фінансової звітності та 
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бухгалтерського обліку Центром за період з 01.07.2015 по 30.09.2017 видатки на 

проведення капітального ремонту не планувались і відповідно не проводились.

 Разом з тим, у ході аудиту встановлено, що Центром (далі – Замовник) на 

підставі договорів на виконання робіт від 22.12.2016 № 1 та 26.12.2016 № 2, 

укладених з фізичною особою-підприємцем Івановим Ярославом 

Рудольфовичем (далі – Виконавець), проведено поточний ремонт приміщення 

відділу «Бобровицьке бюро правової допомоги» за адресою: м. Бобровиця, вул. 

30 років Перемоги, 13.  

Вартість робіт, виконуваних підрядником по договору від 22.12.2016 № 1 

становить 11 450,00 грн, а по договору від 26.12.2016 № 2 – 10 000,00 гривень. 

Оплата за проведений Виконавцем поточний ремонт згідно із вищезазначеними 

договорами здійснена Центром згідно із платіжними дорученнями 

від 26.12.2016 № 465 на суму 11 450,00 грн та від 27.12.2016 № 490 на суму 

10 000,00 гривень.  

Крім того, згідно із договором від 22.09.2017 № 1, укладеним з ФОП 

Михайлик Володимир Вікторович, останнім виконано роботи по поточному 

ремонту приміщення відділу «Варвинського бюро правової допомоги» за 

адресою: смт. Варва, вул. Шевченка, 61.   

Вартість виконання робіт визначалась згідно із розрахунком договірної 

ціни, яка становила 6 068,00 гривень. Оплата за даним договором проведена 

відповідно до платіжного доручення від 25.09.2017 № 750 на суму 6 068,00 грн 

та на підставі актів виконаних робіт форми КБ-2в. 

Станом на звітні дати (01.01.2017 та 01.10.2017) дебіторська чи 

кредиторська заборгованість за даними договорами відсутня.    

Перевіркою вищезазначених документів порушень не встановлено.  

Висновок: оцінкою стану збереження та використання придбаних 

нематеріальних активів, основних засобів, інших необоротних матеріальних 

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

порушень не встановлено.  

 

10. Оцінка правильності ведення бухгалтерського обліку, законності 

та достовірності фінансової звітності. 

 

При аудиті даного питання застосовувались методи документальної 

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

«Журнал-головна», бюджетна та фінансова звітність. 

Ведення бухгалтерського обліку в Центрі покладено на начальника 

відділу фінансів, контрактно-договірної роботи та бухгалтерського обліку - 

головного бухгалтера Давиденко В.В. 
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З метою належної організації та удосконалення системи ведення 

бухгалтерського обліку, складання бюджетної та фінансової звітності Центром 

розроблено Положення про облікову політику, яке затверджено наказом 

Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги від 13.03.2017 № 5 та погоджено директором Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області.  

Центром складається бюджетна звітність у відповідності до вимог наказу 

Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 (у редакції наказу 

Міністерства фінансів України від 07.02.2017 № 44) «Порядок складання 

бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, 

звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного 

страхування».  

Фінансова звітність подається відповідно до Національного положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання 

фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

28.12.2009 № 1541. 

Оцінкою порядку складання звітності, у тому числі відповідності 

фінансової та бюджетної звітності даним бухгалтерського обліку та 

достовірності віднесення сум касових і фактичних видатків за кодами 

економічної класифікації за охоплений аудитом період порушень та недоліків не 

виявлено. 

Висновок: недоліків та порушень по зазначеному питанню не виявлено, 

що підтверджує ефективність функціонування системи внутрішнього контролю 

у даному процесі. 

 

11. Оцінка рівня внутрішнього контролю. 

 

За результатами проведеного планового внутрішнього аудиту діяльності 

Ніжинського місцевого центру з надання БВПД за період з 01.07.2015 по 

30.0.2017 виявлені незначні недоліки, що не мають суттєвого впливу на стан 

фінансово-господарської діяльності Центру. 

Одним із механізмів контролю за доступністю БВПД є процес розподілу 

доручень між адвокатами, в якому враховується навантаження, спеціалізація 

адвокатів.  

Ще однією складовою системи внутрішнього контролю є процедура 

суцільної перевірки звітів адвокатів про надання безоплатної вторинної 

правової допомоги в цивільних та адміністративних справах. 

Відповідні Методичні рекомендації, якими встановлено механізм 

прийняття та перевірки актів, затверджено наказом Регіонального центру з 
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надання БВПД у Чернігівській області від 05.10.2015 № 37-ос. 

Також з метою недопущення помилок та порушень при перевірці звітів 

адвокатів, які надаються для оплати винагороди (відшкодування витрат) за 

надання БВПД, Регіональним центром періодично вибірковим способом 

проводиться моніторинг правильності розрахунку винагороди (відшкодування 

витрат) адвокатів, що майже виключає можливість невірного застосування тих 

чи інших коефіцієнтів при заповненні звітів.  

На виконання квартальних планів заходів працівниками Місцевого центру 

періодично здійснюється моніторинг діяльності бюро, метою якого є оцінка їх 

діяльності у частині дотримання законодавства при наданні БПД, правильності 

оформлення та ведення інформаційної документації, номенклатури, 

забезпечення виконання планів роботи тощо. По результатах моніторингу 

складається довідка. У разі виявлення недоліків надаються пропозиції щодо їх 

усунення із зворотнім інформуванням.   

Надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, яка бажає 

отримати правову допомогу, організовано у Центрі відповідно до Методичних 

рекомендацій, затверджених наказом № 160. 

Недоліки, виявлені у ході проведення аудиту, свідчать про необхідність 

посилення рівня внутрішнього контролю та удосконалення системи 

внутрішнього контролю у цілому.  

 

Аудиторський висновок 

 

За результатами проведеного планового внутрішнього аудиту діяльності 

Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги за період з 01.07.2015 по 30.09.2017 виявлені недоліки, які не мають 

суттєвого впливу на стан фінансово-господарської діяльності Центру, що стало 

підставою для надання умовно позитивного висновку. 

Оцінкою стану виконання Центром функцій та покладених завдань 

встановлено належне забезпечення профільними відділами організації надання 

правової допомоги. Поряд з цим, існує ризик перебоїв у роботі 2-х бюро із-за їх 

неукомплектованості. 

Мають місце факти, пов’язані з порушенням адвокатами умов контракту у 

частині недотримання строків звітування, як це передбачено п.п. 4 п. 6 

Контрактів, укладених з адвокатами, та недотриманням вимог абз. 2 п. 4 

Порядку № 465 у частині звітування перед Центром після завершення стадії 

провадження або виконання доручення впродовж 45 календарних днів. Так, 

адвокати Атавін О.С. та Руднік А.М., які жодного разу не звітували по 

дорученнях, виданих Центром у період з 01.01.2017 по 30.09.2017, мають 
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доручення, після виконання яких минуло 45 календарних днів.  

Оцінкою правильності та затвердження кошторисів, внесення до них змін, 

загального стану виконання кошторисів встановлено завищення розрахунку 

видатків до кошторису за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у 2016 році на 

утримання бюро правової допомоги.   

Хоча існуючі в установі процеси, операції забезпечують належне 

виконання завдань та функцій, але потребують безперервного удосконалення.  

 

Аудиторський звіт складено в 1-му примірнику на 34 аркушах. 

 

 

 

Начальник відділу  

аудиту ефективності, фінансового аудиту 

та аудиту відповідності Управління  

внутрішнього аудиту 

Координаційного центру з надання 

правової допомоги                       О.М. Коросташовець 

 

Головний спеціаліст відділу  

аудиту ефективності, фінансового аудиту 

та аудиту відповідності Управління  

внутрішнього аудиту 

Координаційного центру з надання 

правової допомоги     В.В.Собко 


