
 

 

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

внутрішнього аудиту діяльності Хустського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги за період з 01.07.2015 по 31.01.2017. 

№  

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 організації 

належного функціонування 

профільних відділів Центру. 

 

Деякі функції та завдання відділу персоналу, 
інформаційної та матеріальної інфраструктури 

розподілені між працівниками Центру, але це не 

забезпечує виконання таких функцій на належному 

рівні та призводить до перевантаження окремих 

спеціалістів Місцевого центру. Наприклад, функцію 

щодо забезпечення функціонування та розвитку 

інформаційної інфраструктури, інформаційних 

ресурсів та засобів зв’язку місцевого центру 

виконується силами працівників Центру, але жоден із 

них не має відповідної освіти та практичних навичок у 

налагодженні  інформаційної інфраструктури. При 

пошкодженні або несправності Інтернет-зв’язку якісно 

усунути недоліки силами працівників Центру немає 

можливості. 

Відсутність спеціаліста з інфраструктури призводить 

до додаткового навантаження на окремих працівників 

та ставить під загрозу якісне і своєчасне виконання 

завдань Центру. 

 

З метою реалізації функцій відділу персоналу, 

інформаційної та матеріальної інфраструктури, які 

передбачені положенням, безпосередньо 

працівниками цього відділу, забезпечити 

укомплектування спеціалістом, який би відповідав 

кваліфікаційним вимогам. 

2. Оцінка стану виконання 

Центром функцій щодо 

забезпечення організації 

надання правової допомоги у 

адміністративних, цивільних 

У ході аудиту Центром надано лише Програму 

безоплатної правової допомоги населенню Хустського 

району на 2016-2017, затверджену Хустською 

районною радою, тоді як юрисдикція Місцевого 

центру щодо надання БПД охоплює 5 районів, у яких 

Для забезпечення очікуваного результату у наданні 

БПД населенню, підняття рівня їх правової 

свідомості та самопросвітництва більш ефективніше 

сприяти налагодженню партнерських зв’язків з 

органами місцевого самоврядування шляхом 
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справах. 

 

спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та 

міст представляють 5 районних рад.  

Тобто, Центром недостатньо налагоджені партнерські 

зв’язки із органами місцевого самоврядування у 

частині прийняття місцевих програм щодо надання 

безоплатної правової допомоги населенню та 

здійснення спільних заходів, спрямованих на 

забезпечення доступу до БПД осіб,  які мають на неї 

конституційне право і потребують такої допомоги.  

 

затвердження спільних програм, проведення 

спільних заходів. 

 

3. Оцінка правильності 

проведення оплати праці та 

нарахувань на заробітну 

плату. 

 

Оцінкою правильності нарахування та виплати премії 

працівникам Центру за перевірений період 

встановлено, що без погодження з директором 

Координаційного центру преміювання за результатами 

роботи у січні 2017 року директору Місцевого центру 

Дубчак Н.В. 31.01.2017 виплачено премію у розмірі 

100% фактично нарахованої місячної заробітної плати, 

чим порушено п. 2.10 Положення до Колективного 

договору (додаток № 2) та п.3 Постанови № 552. 

Відповідне погодження на преміювання за 

результатами роботи у січні 2017 року з 

Координаційного центру надійшло 09.02.2017 за № 29-

318 лише у розмірі, що не перевищує 10% фактично 

нарахованої місячної заробітної плати. 

У результаті зайво нараховано та виплачено премії 

директору Центру у сумі 5253,30 гривень. Як наслідок, 

зайво нараховано та перераховано ЄСВ на суму 

1155,73 гривень. 

24.02.2017 сума незаконно отриманої премії 

директором Центру відшкодовано шляхом утримання 

із заробітної плати за лютий 2017 року на суму     

5253,30 гривень.  

Посилити контроль у частині правильності 

проведення оплати праці та нарахувань на заробітну 

плату. 

Постійно дотримуватись вимог нормативно-правових 

актів у частині порядку нарахування та виплати 

премії та не допускати у подальшому. 

Провести перерахунок та відповідні взаємозвірки 

щодо сум єдиного соціального внеску та повернути 

зайво сплачені кошти в сумі 1155,73 грн або 

зарахувати у рахунок майбутніх платежів. 

  При нарахуванні та виплаті матеріальної допомоги на 

оздоровлення та вирішення соціально-побутових 

питань за вересень 2016 року встановлено, що на 

Постійно дотримуватись вимог нормативно-правових 

актів у частині правильності нарахування та виплати 

матеріальної допомоги та не допускати у 
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порушення п. 4 розділу ІІІ Порядку № 100 при 

обчисленні середньої  заробітної плати за останні два 

місяці враховувались виплати за час, протягом якого 

зберігався середній заробіток працівника (щорічної 

відпустки). У результаті чого зайво нараховано та 

виплачено матеріальної допомоги на вирішення 

соціально-побутових питань Попович Т.М. у сумі 

3438,39 грн та зайво перераховано ЄСВ на суму 756,45 

гривень. 

24.02.2017 сума незаконно отриманої матеріальної 

допомоги працівником Центру відшкодовано шляхом 

перерахування до Державного бюджету на суму 

3438,39 гривень. 

подальшому. 

Провести перерахунок та відповідні взаємозвірки 

щодо сум єдиного соціального внеску та повернути 

зайво сплачені кошти в сумі 756,45 грн або 

зарахувати у рахунок майбутніх платежів. 

При звільненні головного бухгалтера Барзул Н.В. у 

серпні 2015 року не виплачено компенсацію за 

невикористану відпустку за 4 календарних дні у сумі 

522,36 грн, чим не дотримано вимоги ст. 24 Закону 

України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504-96-ВР.   

У результаті арифметичної помилки головним 

бухгалтером Барзул Н.В. нараховано та виплачено 

зазначеної надбавки директору Центру Дубчак Н.В. у 

меншому розмірі, ніж встановлено наказом 

Хустського місцевого центру від 27.07.2015 № 13 та 

погоджено листом Координаційного центру від 

20.07.2015 № 25-1156, що призвело до її недоплати на 

суму 18,21 грн та недоплати щомісячної премії на суму 

995,76 гривень. 

24.02.2017 проведено доплату на суму 1013,97 

гривень. 

Забезпечити доплату компенсацію за невикористану 

відпустку на суму 522,36 гривень. 

 

 

Уважно вивчати організаційно-розпорядчі 

документи, які встановлюють конкретний розмір 

надбавки та обов’язкові до виконання.  

У завищеному розмірі було нараховано та виплачено 

головному бухгалтеру Барзул Н.В. надбавку за 

виконання особливо важливої роботи, розрахунок якої 

проводився у розмірі 40% від посадового окладу, тоді 

як у зазначених місяцях вона працювала неповний 

місяць. Зазначене призвело до зайво нарахованої та 

Постійно дотримуватись вимог нормативно-

правового акта у частині умови оплати праці 

працівників Координаційного центру з надання 

правової допомоги та його територіальних відділень. 

Провести перерахунок та відповідні взаємозвірки 

щодо сум єдиного соціального внеску та повернути 



 4 

виплаченої надбавки на суму 319,00 грн і, як наслідок, 

до зайво нарахованої та виплаченої щомісячної премії 

на суму 574,20 гривень. Зайво перераховано ЄСВ на 

суму 324,23 гривень. 

24.02.2017 сума незаконно отриманої надбавки та 

премії відшкодовано шляхом перерахування до 

Державного бюджету на суму 893,20 гривень. 

зайво сплачені кошти в сумі 324,23 грн або 

зарахувати у рахунок майбутніх платежів. 

4. Оцінка ведення касових 

операцій та обліку коштів, 

виданих під звіт. 

 

Відповідно до інформації щодо заходів, які 

проводились працівниками Хустського місцевого 

центру за межами м. Хуст, за період з 01.04.2016 по 

27.01.2017, підписаною директором Центру, мали 

місце випадки, коли працівники виїзжали у інший 

населений пункт за межі м. Хуст для проведення 

виїзних прийомів громадян для здійснення                             

правопросвітницької роботи, при цьому накази не 

оформлялись і витрати на відрядження не 

проводились, чим не дотримано вимоги п. 1 розділу ІІ 

Інструкції про службові відрядження в межах України 

та за кордон, затвердженої наказом Міністерства 

фінансів України від 13.03.1998 № 59 (у редакції 

наказу Міністерства фінансів України від   

17.03.2011 № 362) (далі – Інструкція № 59). 

 

При направленні працівника Центру у відрядження у 

обов`язковому порядку оформляти накази про 

відрядження із зазначенням: пункту призначення, 

найменування підприємства, куди відряджений 

працівник, строку й мети відрядження. Суму добових 

визначати згідно з наказом про відрядження, а також 

відшкодовувати витрати, передбачені Інструкцією   

№ 59, при наявності підтвердних документів. 

 

5. Оцінка стану дотримання 

законодавства про державні 

(публічні) закупівлі. 

 

Перевіркою стану дотримання законодавства про 

публічні закупівлі встановлено недотримання п. 2.1 

Порядку № 11, а саме без застосування процедури 

допорогових закупівель проведено закупівлю товарів, 

робіт та послуг у 9-ти постачальників на загальну суму 

214797,80 гривень. 

Дотримуватись п.2.1 Порядку № 11, а саме при 

здійсненні закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість 

яких дорівнює або перевищує 3000,00 грн (з ПДВ) та 

вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в 

абз. 2, 3 частини 1 статті 2 Закону України «Про 

публічні закупівлі», застосовувати процедури 

допорогових закупівель із використанням системи 

електронних закупівель. 

По 2-х договорах невірно визначено код ДК 016:2010 

предмета закупівлі у річному плані закупівель на 2016 

рік на загальну суму 2 500,00 гривень. 

При визначенні предмета закупівлі у річному плану 

закупівель дотримуватись вимог п.1 Порядку 

визначення предмета закупівлі, затвердженого 

наказом Міністерства економічного розвитку і 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0410-11
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торгівлі України від 17.03.2016 № 454. 

6. Оцінка ефективності 

функціонування системи 

внутрішнього контролю. 

За результатами проведеного позапланового 

внутрішнього аудиту діяльності Хустського місцевого 

центру з надання БВПД за період з 01.07.2015 по 

31.01.2017 виявлені порушення та недоліки, що мають 

значний вплив на стан фінансово-господарської 

діяльності Центру. 

Недоліки та порушення, виявлені у ході проведення 

аудиту, свідчать про необхідність посилення рівня 

внутрішнього контролю та удосконалення системи 

внутрішнього контролю в цілому.  

 

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. 

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 Управління внутрішнього 

аудиту Координаційного центру з надання правової 

допомоги 
                            (посада)

 

 

 

                     ____________ 
                                                        (підпис)

 

 

 

О.І.Полоз 
(ініціали, прізвище) 

 

 

 

Заступник начальника відділу аудиту ефективності, 

фінансового аудиту та аудиту відповідності 

Управління внутрішнього аудиту Координаційного 

центру з надання правової допомоги 
                            (посада)

 

 

 

                                ____________ 
                                                        (підпис)

 

 

 

О.М.Коросташовець 
(ініціали, прізвище) 

 

 


