
 

Рекомендації щодо усунення порушень та недоліків, виявлених за результатами проведеного внутрішнього 

аудиту діяльності Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Хмельницькій області за період з 01.01.2013 по 31.03.2017. 

 

№  

з/п 

Питання внутрішнього 

аудиту 
Виявлені порушення чи недоліки 

Рекомендації щодо усунення порушення чи 

недоліку, виявленого в ході внутрішнього 

аудиту, та недопущення його в подальшому. 

Очікуваний результат від впровадження 

рекомендацій 

1 2 3 4 

1. Оцінка роботи Центру у 

частині організації роботи 

профільних відділів 

Центру, а також 

координації та контролю 

діяльності місцевих 

центрів. 

На момент проведення внутрішнього аудиту відділ моніторингу 

діяльності місцевих центрів не укомплектований. Завдання та 

функції, покладені на цей відділ, виконуються працівниками інших 

підрозділів відповідно до напрямів їх діяльності.  

 

З метою реалізації та якісного виконання 

завдань та функцій відділу моніторингу 

діяльності місцевих центрів, які передбачені 

положенням, забезпечити укомплектування 

цього відділу спеціалістами, які б відповідали 

кваліфікаційним вимогам. 

2. Оцінка стану виконання 

центром функцій щодо 

забезпечення доступу до 

безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

 

Наявність у 10-ти адвокатів понад 30 невідзвітованих доручень, що 

створює ризик неякісного забезпечення такими адвокатами надання 

БВПД. 

Організувати процедуру моніторингу за 

дотриманням адвокатами стандартів якості 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у кримінальному процесі щодо 

доручень, звітування по яких відбувається із 

значним запізненням або не відбувається 

взагалі, які наведені у додатку 1 до 

рекомендацій. 

У разі виявлення фактів порушення стандартів 

якості надання БВПД, а також подальшого 

незвітування адвокатів розглянути питання 

щодо розірвання з такими адвокатами 

контрактів. 

Контролювати достовірність статистичних 

даних, розміщених на сайті Координаційного 

центру, та не допускати у подальшому 

розбіжностей між фактичними та 
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статистичними даними щодо діяльності 

системи БВПД у частині видачі доручень 

тощо. У разі виявлення таких розбіжностей 

терміново поінформувати про їх причини 

відділ аналізу даних управління 

інформаційних технологій та аналізу даних. 

3. Оцінка стану 

використання коштів, 

передбачених у 

державному бюджеті для 

оплати послуг та 

відшкодування витрат 

адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну 

правову допомогу. 

У порушення пунктів п.3 Порядку оплати послуг та відшкодування 

витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу, затверджених постановою КМУ від 18.04.2012 № 305, 

при розрахунку винагороди за надання БВПД по 3-х дорученнях 

виявлено недоплату винагороди у результаті невірного 

застосування коефіцієнтів на загальну суму 326,42 гривень.  

Слід зазначити, що Центром у повному обсязі забезпечено доплату 

адвокатам винагороди за надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (326,42 грн), а також надано у ході проведення аудиту 

копії документів, що підтверджують доплату винагороди за надання 

БВПД адвокатам. 

Посилити контроль у частині правильності 

використання коштів щодо оплати послуг та 

відшкодування витрат адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу. 

 

4. Оцінка правильності 

проведення оплати праці 

та нарахувань на заробітну 

плату. 

Перевіркою правильності нарахування доплати за роботу у 

понадурочні години за 2013-2016 роки встановлено недоплату за 

роботу в надурочний час у 2016 році по 5-ти працівниках на суму  

1 291,42 гривень. 

Також слід зазначити, що Центром в травні 2017 у повному обсязі 

забезпечено доплату по 5-ти працівниках (1 291,42 грн) за роботу у 

надурочний час за 2016 рік. 

Посилити контроль у частині правильності 

проведення оплати праці та нарахувань за 

роботу у понадурочні години. 
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5. Оцінка ефективності 

функціонування системи 

внутрішнього контролю. 

За результатами проведеного планового внутрішнього аудиту 

діяльності Центру за період з 01.01.2013 по 31.03.2017 виявлені 

порушення та недоліки, які мають несуттєвий вплив на стан 

фінансово-господарської діяльності. 

Посилити рівень внутрішнього контролю у 

цілому на кожному етапі надання безоплатної 

вторинної правової допомоги шляхом 

формалізації та опису всіх ключових процесів, 

які пов’язані з наданням Центром БВПД. 

Регулярно контролювати вибірковим методом 

достовірність та правильність дотримання 

встановлених процедур.  

Про результати впровадження рекомендацій щодо усунення порушень чи недоліків, виявлених у ході внутрішнього аудиту інформувати управління 

внутрішнього аудиту Координаційного центру з надання правової допомоги. 

 

 

Головний спеціаліст відділу  

моніторингу та звітності 

управління внутрішнього аудиту 

Координаційного центру з надання  

правової допомоги 
                             (посада) 

 

 

 

 

                                 ____________ 
                                                             (підпис) 

 

 

 

 

В.О.Півторак 
(ініціали, прізвище) 

 


