
 

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

аудиту діяльності Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Житомирській області за період з 01.01.2013 по 31.10.2016. 

 

№  

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 стану виконання 

центром функцій щодо 

забезпечення доступу до 

безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

 

Незвітування 1 адвокатом за виданими йому дорученнями 

жодного разу, що є порушенням вимог п.п. 4 п. 5 контракту, 

укладеного з адвокатом, який надає БВПД на постійній основі, та 

недотриманням вимог абз. 2 п. 6 Порядку № 465 у частині 

звітування перед Центром про виконання зазначених доручень. 

Наявність у 20-ти адвокатів понад 30 невідзвітованих доручень, 

що створює ризик неякісного забезпечення такими адвокатами 

надання БВПД. 

Забезпечити звітування адвокатів за 

дорученнями, які отримані ними в попередніх 

періодах та по яких завершені справи, перелік 

яких наведений у додатку 1 до рекомендацій. 

Для підтвердження факту надання БВПД за 

дорученнями, щодо яких закінчився строк 

звітування, вибірково направити письмові 

запити до відповідних органів з метою 

виявлення фактів ненадання правової допомоги. 

Організувати процедуру моніторингу за 

дотриманням адвокатами стандартів якості 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у кримінальному процесі щодо 

доручень, по яких не звітуються або звітування 

по яких відбувається із значним запізненням по 

адвокатах, 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.  
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2. 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, та пунктів 22, 27 Методики 

обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову, затверджених постановою КМУ 

від 17.09.2014 № 465, при розрахунку винагороди за надання 

БВПД по 1-му дорученню виявлено зайве її нарахування та 

виплату у результаті невірного застосування коефіцієнтів на 

загальну суму 226,80 гривень.  

Посилити контроль у частині правильності 

використання коштів щодо оплати послуг та 

відшкодування витрат адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу. 

 

3. Оцінка правильності 

проведення оплати праці та 

нарахувань на заробітну 

плату. 

Протягом 2013 року кількість відпрацьованих надурочних годин 

головними спеціалістами відділу організації надання БВПД, які 

виконували функції чергових, становила більше 120 годин на рік, 

чим порушено вимоги ст. 62, ст. 65 КЗпП. 

Посилити контроль за складанням графіків 

роботи спеціалістів відділу організації надання 

БВПД з метою недопущення випадків роботи в 

надурочні години більше 120 годин на рік. 

 

Про результати впровадження рекомендацій щодо усунення порушень чи недоліків, виявлених в ході внутрішнього аудиту інформувати відділ 

внутрішнього аудиту Координаційного центру з надання правової допомоги. 

 

Головний спеціаліст відділу внутрішнього 

аудиту Координаційного центру з надання 

правової допомоги 
                             (посада) 

 

 

                                ____________ 
                                                          (підпис) 

 

 

В.О.Півторак 
(ініціали, прізвище) 

 

Головний спеціаліст відділу внутрішнього 

аудиту Координаційного центру з надання 

правової допомоги 
                             (посада) 

 

 

                                ____________ 
                                                          (підпис) 

 

 

А.В. Пікульський 
(ініціали, прізвище) 

 


