
 

 

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

внутрішнього аудиту діяльності Першого київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги за період з 01.07.2015 по 30.11.2017 

 

 

 

№  

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 стану виконання 

центром функцій щодо 

забезпечення організації 

надання правової допомоги у 

адміністративних, цивільних 

справах.  

 

Належним чином не забезпечено функціонування комплексної 

інформаційно-аналітичної системи у частині прийняття рішення 

про надання БВПД, видачі доручення адвокату, що суперечить 

вимогам наказу Координаційного центру від 26.06.2015 № 160. 

Такі документи, як наказ про надання БВПД, 

доручення для надання БВПД, довіреність на 

представництво інтересів особи, наказ про 

скасування доручення, наказ про заміну 

адвоката/співробітника, який надає БВПД, 

наказ про припинення надання БВПД та 

документи, які необхідні для підтвердження 

належності клієнта до зазначеної у 

вищевказаних Методичних рекомендаціях 

категорії, прикріпити до КІАС у сканованому 

вигляді щодо клієнтів, перелік яких 

наведений у додатку 1 до рекомендацій. 

 

 

2. Оцінка стану використання 

коштів, передбачених у 

державному бюджеті для 

оплати послуг та 

відшкодування витрат 

адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну 

правову допомогу. 

По одному дорученню при розрахунку винагороди за надання 

правової допомоги допущено арифметичну помилку, внаслідок 

чого адвокату зайво нараховано винагороди за надання БВПД на 

суму 160,00 гривень. 

У порушення п.7 Методики № 465 по одному дорученню виявлено 

зайве нарахування та виплату винагороди адвокатам за надання 

БВПД у результаті невірного застосування коефіцієнта подання 

Забезпечити відшкодування шляхом 

перерахування до Державного бюджету 

України зайво виплаченої винагороди 

адвокатам на суму 223,15 грн та доплату на 

загальну суму 200,00 грн, реєстр яких 

наведено у додатку 2 до рекомендацій. 
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адвокатами актів (Кзвіт) на загальну суму 63,15 гривень. 

Також у порушення п.7 Методики № 465 по одному дорученню 

виявлено недоплату винагороди адвокатам за надання БВПД у 

результаті невірного застосування коефіцієнта подання адвокатами 

актів (Кзвіт) на загальну суму 200,00 гривень. 

3. Оцінка ведення обліку 

коштів, виданих під звіт. 

Також встановлено, несвоєчасне звітування 2-х працівників 

Центру про використання коштів, наданих на відрядження, чим 

недотримано пункту 11 розділу ІІ інструкції № 59. 

В подальшому не допускати порушень вимог 

пункту 11 розділу ІІ інструкції № 59. 

4. Оцінка правильності 

проведення оплати праці та 

нарахувань на заробітну 

плату. 

При обчисленні середньої заробітної плати до розрахунку 

компенсації за невикористану відпустку при звільненні головному 

спеціалісту відділу організації надання БВПД та роботи з 

адвокатами Семенчук С.М. у вересні 2015 року було включено 

одноразову премію у сумі 1218,00 грн, чим недотримано п. 4 

розділу 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати від 

08.02.1995 № 100. У результаті чого зайво нараховано та 

виплачено зазначеної компенсації на суму 112,40 гривень. 

Зайво перераховано ЄСВ на суму 24,73 гривень. 

Забезпечити відшкодування до Державного 

бюджету зайво нарахованої та виплаченої 

компенсації за невикористану відпустку на 

суму 112,40 гривень. 

 

Провести перерахунок та відповідні 

взаємозвірки щодо сум єдиного соціального 

внеску та повернути зайво сплачені кошти у 

сумі 24,73 грн, або зарахувати у рахунок 

майбутніх платежів. 

Перевіркою порядку проведення індексації грошових доходів 

працівників встановлено, що на порушення ст.2 Закону України 

«Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 

№1282-ХІІ та п.5 Порядку проведення індексації грошових доходів 

населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 17.07.2003 №1078, індексація працівникам Центру упродовж 

охопленого аудитом періоду не нараховувалась та не 

виплачувалась. 

Донарахувати та виплатити індексацію 

грошових доходів працівникам Центру, 

починаючи з 01.07.2015, тобто з початку 

створення Центру. 

5. Оцінка рівня внутрішнього 

контролю 

За результатами проведеного позапланового внутрішнього аудиту 

діяльності Першого київського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за період з 01.07.2015 по 

30.11.2017 виявлені незначні порушення та недоліки, які мають 

суттєвий вплив на стан фінансово-господарської діяльності 

Центру. 

Недоліки та порушення, виявлені у ході проведення аудиту, 

свідчать про необхідність посилення рівня внутрішнього контролю 

Посилити рівень внутрішнього контролю у 

цілому на кожному етапі надання безоплатної 

вторинної правової допомоги шляхом 

формалізації та опису усіх ключових 

процесів, які пов’язані з наданням Місцевим 

центром БВПД. Регулярно контролювати 

вибірковим методом достовірність та 

правильність дотримання встановлених 

процедур. 
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та удосконалення системи внутрішнього контролю в цілому. 

 

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

внутрішнього аудиту Координаційного центру з надання правової допомоги. 

 

 

Заступник начальника відділу  

моніторингу та звітності управління  

внутрішнього аудиту                          В. Півторак 


