
 

 

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

аудиту діяльності Третього київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги за період з 01.07.2015 по 31.07.2017 

 

№  

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 щодо 

організації належного 

функціонування профільних 

відділів Центру. 

За результатами проведеної оцінки роботи щодо організації 

належного функціонування профільних відділів Центру 

встановлено наступні недоліки: 

- недотримання під час заповнення вакантних посад 

кваліфікаційних вимог, встановлених Координаційним центром в 

частині відсутності в окремих начальників відділів вищої 

юридичної освіти; 

- укладення договорів про надання послуг з підтримання чистоти 

офісного приміщення, що трактуються Центром як цивільно-

правові угоди, попри те що відносини мають ознаки трудових і 

потребують відповідного оформлення. 

 

При заповненні вакантних посад профільних 

відділів звертати увагу на встановлені 

Координаційним центром кваліфікаційні 

вимоги до кандидатів або вжити заходів для 

перегляду даних вимог з метою залучення до 

конкурсу на вакантні посади тих кандидатів, 

які зможуть виконувати завдання та обов’язки, 

передбачені посадовими інструкціями. 

Привести у відповідність до чинного 

законодавства договори про надання послуг 

(підтримання чистоти в офісному приміщенні) 

та вивчити доцільність внесення змін до 

штатного розпису Центру з можливістю 

введенням посади прибиральниці. 

2. Оцінка стану виконання 

центром функцій щодо 

забезпечення організації 

надання правової допомоги у 

адміністративних, цивільних 

справах.  

Перевіркою комплектності документів, що підтверджують 

належність клієнта до категорій осіб, визначених пунктами 1, 2, 8 – 

12 статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу 

встановлено, що у окремих випадках належним чином не заповнені 

реєстраційні картки клієнтів. 

При наданні безоплатної вторинної правової 

допомоги у адміністративних та цивільних 

справах дотримуватись Методичних 

рекомендацій щодо організації надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

місцевими центрами, затверджених наказом 

Координаційного центру від 26.06.2015 

№ 160, зокрема, у частині внесення відомостей 

до реєстраційної картки клієнта. 

Не допускати розбіжностей між 

статистичними даними, розміщеними на веб-
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сайті Координаційного центру з фактичними 

даними Центру. 

3. Оцінка стану використання 

коштів, передбачених у 

державному бюджеті для 

оплати послуг та 

відшкодування витрат 

адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну 

правову допомогу. 

Дати фактичного прийняття акта із відповідними додатками у 

журналі реєстрації не співпадають із датами самих актів. Згідно з 

актом надання БВПД від 27.07.2017 № 8 та додатками до нього, 

прийнятим від адвоката Петрашенко В.П., який надавав правову 

допомогу, передбачену пунктом 3 частини другої статті 13 Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу», по цивільній справі 

за дорученням від 29.03.2017 № 03-0000191, завершено надання 

правової допомоги 12.05.2017 року. Розрахунок розміру винагороди 

адвоката за надання БВПД, що є невід`ємною частиною акта подано 

до Центру 12.05.2017 і у журналі реєстрації зареєстровано тією ж 

датою, а акт підписано 27.07.2017, тобто після 76 днів із дня 

завершення надання правової допомоги.  

У порушення пункту 6 Методики обчислення розміру винагороди 

адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову, затверджених 

постановою КМУ від 17.09.2014 № 465 зі змінами, при розрахунку 

винагороди за надання БВПД по 1-му дорученню виявлено 

недоплату винагороди адвокату у результаті невірного 

застосування коефіцієнтів на загальну суму 84,20 гривень. 

Крім того, при розрахунку винагороди за надання БВПД по 1-му 

дорученню виявлено зайве її нарахування та виплату у результаті 

допущеної арифметичної помилки та невірного застосування 

коефіцієнтів на загальну суму 160,00 гривень. 

Виплата адвокатам винагороди за надану ними 

правову допомогу і відшкодування витрат, 

пов’язаних з наданням такої допомоги, 

здійснюються один раз на місяць не пізніше 

останнього робочого дня цього місяця на 

підставі доручення для надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та акта надання 

безоплатної вторинної правової допомоги з 

відповідними додатками, як того вимагає п.4 

Порядку. оплати послуг та відшкодування 

витрат адвокатів, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

17.09.2014 № 465.  

Дотримуватись Методичних рекомендацій 

щодо прийняття і перевірки актів надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, 

затверджених наказом Регіонального центру з 

надання БВПД у місті Києві від  

07.10.2015 № 35. 

Також привести у відповідність посадову 

інструкцію начальника відділу організації 

надання БВПД та роботи з адвокатами у 

частині завдань та обов’язків до визначених 

Положенням про відділ організації надання 

БВПД та роботи з адвокатами , затвердженого 

наказом Регіонального центру з надання 

БВПД у місті Києві від 26.06.2017 № 26, 

завдань та функцій відділу. 

Посилити контроль у частині правильності 

використання коштів щодо оплати послуг та 

відшкодування витрат адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу. 
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Забезпечити доплату адвокату  

Парсентьєву І.В. винагороди за надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у 

сумі 84,20 гривень. 

Забезпечити відшкодування шляхом 

перерахування до Державного бюджету 

України зайво виплаченої винагороди, 

адвокату Каленській Т.М на суму  

160,00 гривень. 

4. Оцінка правильності 

проведення оплати праці та 

нарахувань на заробітну 

плату. 

Перевіркою правильності нарахування заробітної плати для оплати 

часу основних щорічних та додаткових відпусток встановлено, що 

при обчисленні середньої заробітної плати у розрахунковому 

періоді Центром не проводилось коригування на коефіцієнт 

підвищення посадових окладів, яке відбулося з 01.12.2015 та з 

01.05.2016 відповідно до законодавства. 

У результаті чого по 10-ти працівниках недоплачено заробітної 

плати за час основних щорічних та додаткових відпусток  

на суму 1 607,81 грн, чим порушено п.10 розділу 4 Порядку № 100. 

Як наслідок, недонараховано ЄСВ на суму 353,72 гривні. 

Посилити контроль у частині правильності 

проведення оплати праці та нарахувань на 

заробітну плату. 

 

Забезпечити доплату заробітної плати за час 

основних щорічних та додаткових відпусток 

на суму 1 607,81 грн, реєстр яких наведено  

у додатку 1 до рекомендацій. 

Під час нарахування лікарняних допущено помилку, у результаті 

чого по 2-х працівниках у червні 2016-2017 років недоплачено 

лікарняних на суму 65,90 грн та зайво нараховано лікарняних по 

одному працівнику у березні 2016 року 5,75 гривень. 

Як наслідок, недонараховано ЄСВ на суму 14,50 грн та зайво 

виплачено на суму 1,27 гривні. 

Забезпечити доплату лікарняних  

Хоріщенко В.Г. на суму 64,50 грн та  

Рудих Ю.А. на суму 1,40 гривень. 

 

Провести перерахунок та відповідні 

взаємозвірки щодо сум єдиного соціального 

внеску та повернути зайво сплачені кошти або 

зарахувати в рахунок майбутніх платежів. 
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5. 

 

Оцінка дотримання 

законодавства про державні 

(публічні) закупівлі. 

Оцінкою стану дотримання законодавства про державні (публічні) 

закупівлі у 2017 році встановлено недотримання строків 

орилюднення заключених договорів замовником на сайті 

Уповноваженого органу. 

При здійсненні публічних закупівель через 

портал в системі Prozzoro чітко дотримуватись 

вимог Закону України «Про публічні 

закупівлі» та Порядку здійснення закупівель із 

застосуванням електронної системи 

закупівель, затвердженого наказом 

Координаційного центру від 30.05.2017  

№ 146. 

6. Оцінка рівня внутрішнього 

контролю 

За результатами проведеного планового внутрішнього аудиту 

діяльності Третього київського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за період з 01.07.2015 по 

31.07.2017 виявлені незначні порушення та недоліки, які мають 

несуттєвий 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 відділу 

моніторингу та звітності управління  

внутрішнього аудиту Координаційного 

центру з надання правової допомоги                          В.О. Півторак 


