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

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

період з 01.07.2015 по 31.08.2017 

№  

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.  

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. 

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. 

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, 
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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. 

3. Оцінка стану розрахунково-

платіжної дисципліни та 

виконання господарських 

договорів, правильності 

відображення дебіторської 

та кредиторської 

заборгованості. 

Відсутність договору оренди між органом управлінням майном та 

місцевим центром та сплата коштів за оренду приміщення 

Головному територіальному управлінню юстиції у Херсонській 

області за договором про відшкодування витрат.  

Вжити заходів для оформлення орендних 

відносин з органом управління майном у 

відповідності до чинного законодавства.  

4 Оцінка дотримання 

законодавства про державні 

(публічні) закупівлі. 

Оцінкою стану дотримання законодавства про державні (публічні) 

закупівлі у 2017 році встановлено недотримання строків 

оприлюднення додатків до річного плану закупівель 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. 

5. Оцінка рівня внутрішнього 

контролю 

За результатами проведеного планового внутрішнього аудиту 

діяльності Херсонського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги за період з 01.07.2015 по 31.08.2017 

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 


