
 

 

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

аудиту діяльності Ніжинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за 

період з 01.07.2015 по 30.09.2017. 

 

№  

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. 

Через функціонування бюро, як структурних підрозділів 

Місцевих центрів, у регіоні забезпечено формування 

розгалуженої мережі доступу громадян до правової 

допомоги.  

Слід зазначити, що у Місцевому центрі 9 відділів «Бюро 

правової допомоги». Спеціалісти, які працюють у бюро ( у 7 

із 9 бюро фактично працює по два спеціалісти із 3-х штатних 

одиниць, у 2-х – по одному із 3-х штатних одиниць), у повній 

мірі забезпечують виконання завдань, покладених на них.  

Але фактична наявність по 1-му працівнику у двох відділах 

«Бахмацьке бюро правової допомоги» та «Варвинське бюро 

правової допомоги», які забезпечують надання безоплатної 

правової допомоги у Бахмацькому та Варвинському районах 

відповідно, створює ризик перебоїв у роботі зазначених бюро 

у разі тимчасової відсутності працівників (відпустка або 

тимчасова непрацездатність). 

 

З метою безперебійної роботи підрозділів 

Центру (бюро) забезпечити 

укомплектування спеціалістами відділи 

«Бахмацьке бюро правової допомоги» та 

«Варвинське бюро правової допомоги», 

які б відповідали кваліфікаційним 

вимогам. 

2. Оцінка стану виконання 

центром функцій щодо 

забезпечення організації 

надання правової допомоги у 

адміністративних, цивільних 

справах.  

Мають місце факти, пов’язані з порушенням адвокатами умов 

контракту у частині недотримання строків звітування, як це 

передбачено п.п. 4 п. 6 Контрактів, укладених з адвокатами, які 

надають БВПД на постійній основі, та недотриманням вимог абз. 2 

п. 4 Порядку № 465 у частині звітування перед Центром після 

завершення стадії провадження (коли оплата здійснюється за 

стадіями провадження (процесу) або виконання доручення 

Для підтвердження факту надання БВПД за 

дорученнями, щодо яких закінчився строк 

звітування, вибірково направити письмові 

запити до відповідних органів з метою 

підтвердження фактів надання правової 

допомоги. 
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впродовж 45 календарних днів. Так, адвокати Атавін О.С. та 

Руднік А.М., які жодного разу не звітували по дорученнях, 

виданих Центром у період з 01.01.2017 по 30.09.2017, мають 

виконані доручення.  

 

Забезпечити звітування адвокатів Атавіна 

О.С. та Рудніка А.М. за дорученнями, по яких 

завершені судові провадження. 

 

У разі невиконання умов укладених 

контрактів припинити видачу доручень та не 

продовжувати дію контрактів на надання 

послуг у наступному році. 

3.  Розрахунок видатків здійснено з урахуванням чисельності 

працівників бюро у кількості 27 штатних одиниць з місячним 

фондом оплати праці у сумі 25 500,00 грн та річним – 306 550,00 

гривень. Проте, аудитом встановлено, що розрахунок видатків на 

утримання бюро здійснювався, виходячи з їх діяльності на 12 

місяців, попри те, що фактично бюро почали функціонувати з 

серпня-вересня 2016 року, тобто не більше 5 місяців на рік. 
Фактично використано бюджетних коштів на заробітну плату 

працівників дев’яти бюро Центру у 2016 році 301 575,61 грн, тобто 

на 466 824,39 грн менше, ніж розрахунки потреби до кошторису 

(768 400,00 грн).   

Таким чином, розрахунок видатків на оплату праці бюро правової 

допомоги у 2016 році у завищених розмірах є порушенням пунктів 

20, 22 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних 

вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 28.02.2002 № 228.   

 

Значну увагу приділяти розрахункам видатків 

до кошторису згідно з Порядком складання, 

розгляду, затвердження та основних вимог до 

виконання кошторисів бюджетних установ, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.02.2002 № 228 (далі – 

Постанова № 228) з метою недопущення 

завищених розрахунків потреби у бюджетних 

коштах. 

При внесенні змін до кошторису здійснювати 

обґрунтування потреби у додаткових 

бюджетних асигнуваннях.  

 

4. Оцінка рівня внутрішнього 

контролю 

За результатами проведеного планового внутрішнього аудиту 

діяльності Ніжинського місцевого центру з надання БВПД за 

період з 01.07.2015 по 30.0.2017 виявлені незначні недоліки, що не 

мають суттєвого впливу на стан фінансово-господарської 

діяльності Центру. 

Недоліки, виявлені у ході проведення аудиту, свідчать про 

необхідність посилення рівня внутрішнього контролю та 

удосконалення системи внутрішнього контролю у 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. 
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Про результати впровадження рекомендацій щодо усунення порушень чи недоліків, виявлених у ході проведення внутрішнього аудиту, 

інформувати управління внутрішнього аудиту Координаційного центру з надання правової допомоги. 

 

 

 

Начальник відділу  

аудиту ефективності, фінансового аудиту 

та аудиту відповідності Управління  

внутрішнього аудиту 

Координаційного центру з надання 

правової допомоги                                                                                                  О.М. Коросташовець 

 

Головний спеціаліст відділу  

аудиту ефективності, фінансового аудиту 

та аудиту відповідності Управління  

внутрішнього аудиту 

Координаційного центру з надання 

правової допомоги                                                                                                                       В.В.Собко 

 


