
 

 

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

аудиту діяльності Четвертого київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги за період з 01.07.2015 по 30.06.2017 

 

 

№  

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 відсутність чіткого розподілу функцій та завдань між 

працівниками, перевантаження окремих працівників. 

 

З метою реалізації та якісного виконання 

завдань та функцій Центру та недопущення 

перевантаження окремих працівників чітко 

дотримуватись положень про відділи. 

Пропорційно розподіляти обов’язки, 

передбачені положеннями про відділи, які 

фактично не укомплектовано, між 

працівниками, про що зазначити у 

відповідних наказах. 

У разі неможливості забезпечити якісне 

виконання завдань та функцій відділів, які не 

укомплектовано, силами працівників Центру 

укомплектувати такі відділи спеціалістами, 

які б відповідали кваліфікаційним вимогам. 

2. 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 прийнятті рішення 

про надання БВПД, видачі доручення адвокату, що суперечить 

вимогам наказу Координаційного центру від 26.06.2015 № 160. 

 

 

При наданні безоплатної вторинної правової 

допомоги у адміністративних та цивільних 

справах дотримуватись Методичних 

рекомендацій щодо організації надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

місцевими центрами з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, затверджених 

наказом Координаційного центру від 

26.06.2015 № 160, зокрема, у частині 
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відповідності дати звернень з датою внесення 

відомостей до реєстраційної картки клієнта. 

 

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. 

 

Не допускати розбіжностей між 

статистичними даними, розміщеними на веб-

сайті Координаційного центру з фактичними 

даними Центру. 

3. Аналіз установчих та 

внутрішніх нормативних 

документів, що регулюють 

діяльність установи. Стан 

усунення недоліків та 

порушень, виявлених 

попередніми контрольними 

заходами.  

У Центрі не затверджено Інструкцію з діловодства у відповідності 

до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011     

№ 1242. 

 

Для встановлення загальних положень щодо 

документування управлінської інформації та 

організації роботи з документами в установі 

затвердити Інструкцію з діловодства. 

4. Оцінка правильності 

складання та затвердження 

кошторису, внесення до 

нього змін. Загальний стан 

виконання кошторису.  

Оцінкою правильності складання та затвердження кошторисів, 

внесення до них змін, загального стану виконання кошторисів 

встановлено, що при складанні розрахунків до кошторису на 2017 

рік не враховані витрати, які передбачені планом діяльності 

Центру на І та ІІ квартал 2017 року, а саме виготовлення 

напольного штендера з інформацією про роботу Центру, 

придбання та розміщення в приміщенні Центру куллера для води з 

одноразовими стаканами, облаштування клієнтських зон (диван, 

крісла), створення в Центрі умов для людей з обмеженими 

можливостями та маломобільних груп населення, що призвело до 

невиконання завдань плану діяльності Центру на І та ІІ квартал 

З метою виконання Планів діяльності Центру, 

при складанні розрахунку видатків до 

кошторису враховувати потребу в 

фінансуванні заходів, які передбачені Планом 

діяльності Центру. 
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2017 року. 

5. Оцінка стану використання 

коштів, передбачених у 

державному бюджеті для 

оплати послуг та 

відшкодування витрат 

адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну 

правову допомогу. 

Дати фактичного прийняття актів із відповідними додатками у 

журналі реєстрації не співпадають із датами самих актів. Згідно з 

актом надання БВПД від 19.06.2017 № 04-354 та додатками до 

нього, прийнятим від адвоката Лукацької Л.Г., яка надавала 

правову допомогу, передбачену пунктом 3 частини другої статті 13 

Закону України «Про безоплатну правову допомогу», по цивільній 

справі за дорученням від 27.01.2017 № 04-0000354, правовий 

висновок надано 20.03.2017, тобто 20.03.2017 завершено надання 

правової допомоги. Розрахунок розміру винагороди адвоката за 

надання БВПД, що є невід`ємною частиною акта подано до Центру 

19.05.2017 і у журналі реєстрації зареєстровано тією ж датою, а акт 

підписано 19.05.2017, тобто після 90 днів із дня завершення 

надання правової допомоги. Така ситуація майже по всіх актах 

надання БВПД, які знаходяться на перевірці у Центрі та 

зареєстровані у відповідному журналі, тобто дата фактичного 

прийняття акта з додатками не співпадає з датою самих актів. 

У порушення пункту 3.6 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 зайво виплачену винагороду у результаті невірного 

застосування коефіцієнтів на загальну суму 252,60 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 № 27, 

завдань та функцій відділу. 

Посилити контроль у частині правильності 

використання коштів щодо оплати послуг та 

відшкодування витрат адвокатів, які надають 
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безоплатну вторинну правову допомогу. 

Забезпечити відшкодування шляхом 

перерахування до Державного бюджету 

України зайво виплаченої винагороди, 

адвокату Яковлєвій С.А. на суму  

252,60 гривень. 

6. Оцінка правильності 

проведення оплати праці та 

нарахувань на заробітну 

плату. 

При нарахуванні та виплаті матеріальної допомоги на 

оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань за 2016 

рік встановлено, що Бреусу С.М. у порушення п. 4 розділу ІІІ 

Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 (далі 

– Порядок № 100), при обчисленні середньої заробітної плати за 

останні два місяці враховувались одноразові виплати.  

У результаті чого зайво нараховано та виплачено матеріальної 

допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-побутових 

питань Бреусу С.М. у листопаді 2016 року на загальну суму  

6 025,39 гривень. 

Як наслідок, зайво перераховано ЄСВ на суму 1 325,59 гривень. 

Посилити контроль у частині правильності 

проведення оплати праці та нарахувань на 

заробітну плату. 

 

Забезпечити відшкодування до Державного 

бюджету зайво нарахованої та виплаченої 

матеріальної допомоги Бреусу С.М. на суму  

6 025,39 гривень. 

 

Провести перерахунок та відповідні 

взаємозвірки щодо сум єдиного соціального 

внеску та повернути зайво сплачені кошти у 

сумі 1 325,59  грн, або зарахувати в рахунок 

майбутніх платежів. 

 

Постійно дотримуватись вимог нормативно-

правових актів у частині правильності 

нарахування та виплати матеріальної 

допомоги та не допускати у подальшому.  

Нараховано та виплачено надбавки за виконання особливо 

важливої роботи Костюк В.А у більшому розмірі, що призвело до 

зайво нарахованої та виплаченої надбавки на суму 86,16 грн і, як 

наслідок, до зайво нарахованої та виплаченої щомісячної премії на 

суму 48,70 гривень. Зайво перераховано ЄСВ на суму 18,96 

гривень 

Забезпечити відшкодування до Державного 

бюджету зайво нарахованої та виплаченої 

надбавки за виконання особливо важливої 

роботи на суму 86,16 грн. та зайво 

нарахованої та виплаченої щомісячної премії 

на суму 48,70 гривень 

 

Провести перерахунок та відповідні 

взаємозвірки щодо сум єдиного соціального 

внеску та повернути зайво сплачені кошти у 

сумі 18,96 грн, або зарахувати в рахунок 

майбутніх платежів. 

 

Уважно вивчати організаційно-розпорядчі 



 5 

документи, які встановлюють конкретний 

розмір надбавки та обов’язкові до виконання. 

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 9-ти працівниках недоплачено заробітної 

плати за час основних щорічних та додаткових відпусток за 2016-

2017 рік на суму 1 146,78 грн, чим порушено п.10 розділу 4 

Порядку № 100. 

Забезпечити доплату заробітної плати за час 

основних щорічних та додаткових відпусток 

на суму 1 146,78 грн, реєстр яких наведено у 

додатку 2 до рекомендацій. 

7. 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. 

8. Оцінка рівня внутрішнього 

контролю 

За результатами проведеного планового внутрішнього аудиту 

діяльності Четвертого київського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги за період з 01.07.2015 по 

30.06.2017 виявлені значні 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 

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. 

 

Начальник Управління 

внутрішнього аудиту Координаційного 

центру з надання правової допомоги                          О.І. Полоз 


