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МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ»
Одна з найбільших українських благодійних фундацій. МФ “Відродження”
працює над розбудовою України, в якій права людини надійно захищені, а
позитивні зміни працюють на благо громадян. Місія Фонду: Розвивати
відкрите суспільство в Україні на основі демократичних цінностей

УКРАЇНСЬКА ГЕЛЬСІНСЬКА СПІЛКА З ПРАВ ЛЮДИНИ
Асоціація, яка об’єднує 29 правозахисних організацій України. УГСПЛ сприяє
розвитку гуманного суспільства, що базується на повазі до людського життя,
гідності та гармонійних стосунків між людиною, державою і природою через
створення платформи для співпраці між членами Спілки та іншими
учасниками правозахисного руху

ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА
Мережа правозахисних організацій, яка працює в трьох напрямках: допомога
особам, чиї права порушені, громадські розслідування фактів порушення прав
людини; правопросвітництво, пропаганда правозахисних ідей через публічні
заходи і видавничу діяльність; аналіз стану прав людини в Україні

РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРАВ ЛЮДИНИ
Громадська організація, займається виключно юридичними проблемами,
пов’язаними з окупацією Криму. Місія RCHR: «Ми прагнемо, щоб права
людини були дотримані навіть в умовах окупації півострову, а винні у їх
порушенні – були покарані. Для цього ми використовуємо міжнародні та
національні юридичні засоби захисту»

ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ
Аналітичний центр, який здійснює науково-прикладні дослідження з
актуальних проблем забезпечення прав людини у сфері кримінальної юстиції
для органів забезпечення правопорядку, ОМС та організацій громадянського
суспільства

АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ
Об’єднання практикуючих, соціально відповідальних юристів. АПУ ставить
перед собою завдання розвитку юридичної професії, удосконалення
законодавства, впровадження етичних стандартів, захисту професійних прав
членів АПУ та прав людини загалом.
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ПРАВЛІННЯ
РОМАН МАРТИНОВСЬКИЙ

Адвокат, провідний експерт Регіонального центру прав людини,
спеціалізується на питаннях свободи пересування та особистої
недоторканності, на подачі скарг до ЄСПЛ, направлення повідомлень до
Міжнародного кримінального суду. Тренер, автор та співавтор низки
методичних рекомендацій, наукових посібників для адвокатів

ВІКТОРІЯ МІТЬКО
Адвокат, Голова голова правління ВГО «Всеукраїнське об’єднання
адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу», членкиня
Асоціації правників України, експертка програми «Адвокат
майбутнього», тренер, співавторка та редакторка низки методичних
рекомендацій та посібників для адвокатів, які надають БВПД

ОЛЕКСАНДР ПАВЛІЧЕНКО
Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини.
Впродовж 10 років був керівником дипломатичної установи – Бюро
інформації Ради Європи в Україні. 15 років здійснював координацію та
управління проектами Ради Європи в Україні

ГЕННАДІЙ ТОКАРЄВ
Адвокат, керівник Центру стратегічного захисту Харківської
правозахисної групи, експерт з підготовки скарг до ЄСПЛ. Автор низки
практичних посібників для адвокатів та представників правоохоронних
органів щодо здійснення захисту клієнтів у справах, пов’язаних з обігом
наркотичних речовин, забезпечення безпеки у місцях несвободи

ОЛЬГА НАСТІНА
Юрист, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, керівник
юридичної клініки «Право і практика» Білоцерківського національного
аграрного університету, заступник голови Білоцерківської міської ГО
«Правова єдність», керівник Центру правової інформації та
консультацій. Авторка понад 70 наукових та науково-методичних праць

КОМАНДА
МИКОЛА СІОМА
ДИРЕКТОР

КАТЕРИНА ЄРОШЕНКО
КООРДИНАТОРКА ПРОЄКТІВ

ШЕЙЛАТ АФОЛАБІ
МЕНЕДЖЕРКА ПРОЄКТІВ

ОЛЕНА НЕМЧЕНКО
МЕНЕДЖЕРКА ПРОЄКТІВ

АННА ҐУЛІЄВА
МЕНЕДЖЕРКА ПРОЄКТІВ

АННА ШЕВЧУК
БУХГАЛТЕРКА
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ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
МІСІЯ
ВИРОБЛЕННЯ І ПОШИРЕННЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ПОБУДОВИ
ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ

ВІЗІЯ
ПЛАТФОРМА ДЛЯ НАЛАГОДЖЕННЯ СИНЕРГІЙНИХ
ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ПРОВАЙДЕРАМІ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА
ПРАКТИЧНИХ ЗНАНЬ
Ряд
інституцій
та
громадських
організацій щороку створюють велику
кількість
навчальних
практичних
матеріалів у сфері доступу до правосуддя для різних цільових груп.
Це і методичні рекомендації для адвокатів та юристів, і програми
навчання для студентів-правників та лідерів громад, спеціалізовані
навчальні курси для різних провайдерів правової допомоги,
порадники та алгоритми – це лише невелика частина створеного
українськими та закордонними експертами контенту.
Для консолідації практичних навчальних матеріалів у сфері доступу
до правосуддя, для уникнення дублювання зусиль та створення
нових актуальних практично-орієнтованих навчальних продуктів у
2019 році було створено Українську школу практичних знань з питань
доступу до правосуддя (УШПЗ або Школа). Заснували Школу
Міністерство юстиції України, Координаційний центр з надання
правової допомоги, Мережа правового розвитку, Асоціація
юридичних клінік України та Українська фундація правової допомоги.
Багаторічний досвід Фундації у налагодженні синергічних зв’язків
між різними інституціями високо оцінили партнери та надали
Фундації повноваження адмініструвати діяльність Школи.
Школа – це платформа, де організації сфери доступу до правосуддя
консолідують зусилля заради досягнення результату відповідно до
потреб суспільства. Школа займається актуалізацією наявного
навчального контенту та його адаптацією до наявних практичних
потреб, інкубацією нових навчальних ініціатив у сфері доступу до
правосуддя.
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УКРАЇНСЬКА ШКОЛА
ПРАКТИЧНИХ ЗНАНЬ
Ключовими завданнями першого етапу діяльності Школи були:
інформування про діяльність, розширення мережі партнерів –
включення практично-орієнтованих навчальних програми у сфері
доступу до правосуддя під “парасольку” Школи, інституційне
зміцнення Школи.
На виконання завдань були створені:
• Комунікаційний майданчик Школи, що транслює новини про
навчальні програми для української та міжнародної
професійних спільнот, які працюють у сфері доступу до
правосуддя.
• Чіткі правила діяльності Школи, які віддзеркалюють її ключові
принципи: гнучкість у прийнятті рішень, відкритість,
практична-орієнтованість програм у сфері доступу до
правосуддя, інноваційність, спільна відповідальність у
прийнятті рішень, які не приймаються одноосібно на
жодному рівні.

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА
ПРАКТИЧНИХ ЗНАНЬ
Серед діючих практично-орієнтованих навчальних Програм Школи:
1) Legal IT Hub – це практична Програма Школи, яку курує
Українська фундація правової допомоги. Програма створена
для дослідження, аналізу та продукування технологічних
рішень у сфері доступу до правосуддя. Програма на постійній
основі досліджує потреби провайдерів правової допомоги у
технологічних рішеннях та здійснює експертизу наявних ІТпродуктів.
2) Pro Bono Lab – навчальний курс для громадських організацій,
що включає юридичну діагностику та застосування практики
налагодження бізнес-процесів в громадському секторі, а
також у сфері надання послуг. Діяльність в рамках Pro Bono
Lab передбачає посилення інституційної спроможності на
запит громадських організацій на основі програми,
розробленої за участі експертів з юридичного бізнесу. Курує
програму Українська фундація правової допомоги.
3) «Громадські радники» – практична навчальна програма, яка
включає конкурсний відбір серед лідерів малих громад та їх
навчання за курсом для громадських радників. Окрім того, в
межах Програми здійснюється оновлення курсу для
громадських радників, аналіз потреб у навчанні для діючих
громадських радників та планування навчальних курсів для
них. Курує Програму Асоціація громадських радників України,
до Програмної Ради, яка приймає стратегічні рішення щодо
розвитку Програми, входить координаторка проєктів
Української фундації правової допомоги.
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УКРАЇНСЬКА ШКОЛА
ПРАКТИЧНИХ ЗНАНЬ
4) Програма
«Правоспроможна
громада»
допомагає
ініціативам
(командам) розробляти
та проводити
дослідження правових потреб у громадах. Програмна
діяльність включає конкурсний відбір громад, зацікавлених у
проведенні дослідження правових потреб; навчання для
команд з цих громад («як проводити дослідження», «як
використовувати інструменти адвокації для сприяння доступу
до правової допомоги»); експертна підтримка команд у
проведенні
дослідження;
підтримка
адвокатування
командами стратегію вирішення виявлених проблем. Курує
Програму Мережа правового розвитку. До Програмної Ради,
як експертка з проведення партисипативних якісних
соціологічних досліджень, входить координаторка проєктів
Української фундації правової допомоги.
5) Kyiv LEPP – міжнародна практична навчальна програма для
мультисекторальних команд з різних країн. Програма
пропонує пошук та пілотування життєздатних, інноваційних та
людино-орієнтованих рішень у сфері доступу до правосуддя,
відповідно до національних контекстів. Програмні заходи
ґґпередбачають конкурсний відбір команд з різних країн,
шестиденне навчання команд, що включає інкубування ідей
кожної команди щодо практичного рішення для розширення
(та покращення якості) доступу до правосуддя у певній
країні/регіоні/громаді.
Програма
також
надає
післянавчальний супровід. Програму курує Українська
фундація правової допомоги.

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА
ПРАКТИЧНИХ ЗНАНЬ
6) Лабораторія ініціатив розширення доступу до правосуддя
для вразливих до ВІЛ груп – це платформа для дослідження
та верифікації правових проблем груп населення, вразливих
до ВІЛ. За результатами досліджень команда Лабораторії
пропонує навчальні програми для груп впливу (адвокатів,
юристів, поліцейських, слідчих, прокурорів). Саме навчання
груп впливу Школа вважає ключовим інструментом
для зменшення негативних наслідків існування правових
проблем. Курує програму Українська фундація правової
допомоги.
7) Програма «Інтерактивна правопросвіта Street Law»
орієнтована на професійне навчання викладачів, вчителів,
представників громадського сектору та студентів-правників
інтерактивним методикам викладання права. Серед завдань
Програми також є підвищення правової обізнаності
населення через проведення заходів з інтерактивної правової
просвіти; розробка інноваційних програм практичного права
у співпраці з органами державної влади, національними та
міжнародними правозахисними організаціями та закладами
вищої освіти. Курує Програму Асоціація юридичних клінік
України. До Програмної Ради, яка приймає стратегічні
рішення щодо розвитку Програми, входить координаторка
проєктів Української фундації правової допомоги.

Детальніше про роботу Школи можна дізнатись на її офіційному
сайті ua2j.school
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ПРОСТІР РRO BONO
Простір Pro Bono - це інструмент для
налагодження
взаємокорисної
співпраці
між
громадськими
організаціями
та
юридичним
бізнесом на благо суспільства.
Простір Pro Bono є можливістю покращити систему доступу до
правосуддя, адже являє собою платформу, на якій зустрічаються
громадські організації, соціальні ініціативи, які потребують правової
допомоги, та соціально відповідальний юридичний бізнес.
За декілька років Простір Pro Bono налагодив
співпрацю з юридичним бізнесом, готовим
прикладати зусилля для розвитку громадянського
суспільства, та громадськими організаціями, які
працюють над соціально важливими проєктами.
Результати такої співпраці ви можете побачити в
окремій збірці - буклеті «Простір Pro Bono реальна допомога суспільству».
Подальшим кроком у розвитку Простору Pro Bono є поширення
впливу від Pro Bono співпраці. Поширення прикладів взаємодії та
залучення нових партнерів серед ГО та юридичного бізнесу.

ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ
Технологічні рішення - це напрям діяльності
Фундації, в межах якого команда працює над
аналізом та створенням інноваційних та зручних
інструментів доступу до правосуддя для людей.
Технологічні рішення дають можливість кожному
та кожній отримати швидкий доступ до правової
допомоги, налагодити зв’язок з поліцією, місцевими та державними
органами влади, адвокатами та юристами тощо для вирішення
питання.
Технологічні рішення Фундації представлені різними інструментами
для налагодження зв’язків та вирішення проблемних питань:
І. Інформаційні термінали влади та громади - електронні точки
доступу громадян до сервісів влади і громади:

info-terminal

ІІ. Простір Pro Bono - інструмент для налагодження взаємокорисної
співпраці між громадськими організаціями та юридичним бізнесом
на благо суспільства. Більш детально
за посиланням probono.
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ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ
ІІІ. Онлайн сервіс правових послуг ПростоПрав, де можливо
створити запит на правову допомогу онлайн і обрати правника за
лічені хвилини.
just-right
ПростоПрав – портал, створений для
зручного та швидкого пошуку правника
та вирішення правових питань.

Щоб отримати допомогу на ПростоПрав
потрібно:
o
зареєструватись на сайті;
o
звернутися
до
правників
(створити запит).
Після обрання правника клієнт розпочинає з ним спілкування у
приватному чаті (справа отримує статус «В роботі»).
Якщо клієнт бажає звернутися до всіх правників на порталі, це можна
зробити через «Стрічку запитів». Усі правники отримують коротку
інформацію про запит клієнта і можуть запропонувати свою
допомогу. Така ж інформація зі збереженням анонімності
відображається на сайті для всіх відвідувачів.
Детальніше про ПростоПрав

ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ
ІV. Мобільний додаток для громад
Україні “Моя громада” для спрощення
доступу до сервісів влади:
my-community

V. Мобільний додаток
клієнтів
безоплатної
правової допомоги для
спрощення
доступу
клієнтів
БПД
до
державних сервісів.
legal-aid-app

для

Детальна інформація про технологічні рішення тут.
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АДВОКАЦІЯ ПРАВА
Діяльність напряму «Адвокація права» спрямована на
створення та розвиток механізмів захисту прав
вразливих груп населення та створення умов, у яких
вони зможуть вільно звертатись до органів
правосуддя за необхідності.
Для цього Фундація працює в таких напрямках:
o Протидія дискримінації та злочинам на ґрунті ненависті.
o Забезпечення доступу до правової допомоги вразливим до
ВІЛ групам населення.
Протидія дискримінації та злочинам на ґрунті ненависті
В Україні люди не звикли заявляти про дискримінацію та злочини з
мотивів нетерпимості. Такі злочини не отримують належної
кваліфікації в правоохоронних органах. Потерпілі не вірять, що
порушники будуть покарані, тому не звертаються по допомогу.
Така ситуація спричинена комплексом взаємопов’язаних проблем:
o Складність та недосконалість відповідних статей КК України.
o Складність збору доказів та доказування таких злочинів.
o Відсутність в Україні відповідної судової практики.
Спільно з партнерами Фундація продовжує розширювати та
розвивати мережу фахівців у захисті потерпілих від дискримінації та
ЗҐН. Дві групи адвокатів пройшли навчання за спеціально
розробленою програмою у 2019 році.

АДВОКАЦІЯ ПРАВА
Подальші кроки, які дозволять знизити рівень дискримінації та
виробити в Україні ефективні процедури розслідування злочинів на
ґрунті ненависті:
o Моніторинг та виявлення прогалин у законодавстві
для створення механізмів та процедур ефективного
розслідування злочинів на ґрунті ненависті (зокрема,
перегляд статей КК України).
o Створення механізмів та процедур для дотримання
українського антидискримінаційного законодавства.
o Підтримка та розвиток міжрегіональної мережі фахівців у
сфері захисту клієнтів від дискримінації та ЗҐН.

Забезпечення доступу до правової допомоги для вразливих до ВІЛ людей

У 2019 році Фундація разом з експертами розробила та пілотувала
механізм забезпечення доступу до правової допомоги, який
включає:
1. Алгоритм роботи адвоката з партнерською організацією;
2. Перелік питань, які адвокати готові брати в роботу;
3. Чек-лист адвоката та клієнта.
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АДВОКАЦІЯ ПРАВА
Цей механізм був розроблений відповідно результатів дослідження
основних правових проблем вразливих груп та їх запиту на правову
допомогу. Також Фундація здійснила аналіз потреб адвокатів у
випадках, коли вони надають правову допомогу вразливим до ВІЛ
людям.
Для налагодження роботи адвокатів з сервісними організаціями
Фундація у 2019 році провела навчальний практикум для адвокатів
та низку регіональних консультаційних зустрічей адвокатів з
клієнтами.

Для забезпечення вразливих до ВІЛ людей доступом до правової
допомоги на системному рівні Фундація спільно з Координаційним
центром з надання правової допомоги із залученням адвокатів
експертів здійснили:
o Розробку модельної навчальної програми з питань захисту
вразливих до ВІЛ клієнтів у кримінальному процесі.
o Навчання понад 130 адвокатів за розробленою навчальною
програмою
o Здійснили аналіз можливостей розширення доступу до БПД
для вразливих до ВІЛ людей (результати дослідження можна
переглянути тут)

АДВОКАЦІЯ ПРАВА
Фундація спільно з партнерами займаються розробкою нормативних
документів для законодавчого регулювання питання секцс-праці та
інших аспектів приватного (інтимного) життя осіб. Щоб привернути
увагу суспільства до проблем з доступом до медичних та соціальних
послуг Фундація спільно з ГО "Легалайф-Україна" підготувала
адвокаційний відеоролик в підтримку декриміналізації секс-роботи
в Україні.

Подальша діяльність для покращення доступу до правосуддя
вразливим до ВІЛ людям передбачає:
1. Підвищення кваліфікації адвокатів та працівників системи
БПД.
2. Налагодження
системи
перенаправлення
клієнтівпредставників вразливих до ВІЛ груп населення до сервісних
організацій, місцевих та регіональних центрів з надання БВПД
для отримання комплексу необхідних послуг.
3. Створення мобільних точок доступу до БПД у СНІД-центрах,
лікарнях, приміщеннях сервісних організацій тощо.
4. Інформування про можливості отримати правову допомогу в
центрах БПД.
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ОСВІТНЯ ЛАБОРАТОРІЯ
У межах напряму «Практична освіта»
Фундація
займається
розробкою
та
пілотуванням навчальних програм різного
формату. Пошук тем здійснюється за
допомогою аналізу запитів на ресурс
ПростоПрав, опитуванням провайдерів правової допомоги. Також
для розуміння актуальних тематик Фундація створила опції для
правників та експертів зазначити про те, у яких навчальних
програмах вони хотіли би взяти участь:

Відповідно до отриманих результатів Фундація здійснює пошук
експертів, організовує процес розробки навчальних програм, відбір
навчальних груп та організовує навчання. Практично-орієнтовані
навчальні програми та матеріали Фундація передає Українській
школі практичних знань з питань доступу до правосуддя в межах
різних тематичних програм.

ОСВІТНЯ ЛАБОРАТОРІЯ
Створення ефективної моделі управління якістю безоплатної
правової допомоги
З моменту створення державою інституціалізованої системи БПД
спроби створити дієву модель управління якістю зіштовхувались із
різними складнощами та протистояннями ідей та підходів.
Водночас,
усі
стейкхолдери
визначають
першочерговою
необхідність забезпечення та моніторингу якості правової допомоги
відповідно прийнятих стандартів.
Фундація спільно з Українською Гельсінською спілкою з прав людини
та Харківською правозахисною групою налагодила ефективний
діалог між державою та адвокатурою. В результаті було укладено
Меморандум, на підставі якого було створено Комісії з експертноправового аналізу (далі – КЕПА). КЕПА розробила механізми та
процедури для здійснення експертно-правового аналізу справ
адвокатів, у яких вони надавали БВПД у кримінальних провадженнях.
Концепція експертно-правового аналізу базується на підходах peer
review (рівний рівному).
На початковому етапі впровадження розробленої концепції
всередині КЕПА виникли розбіжності між учасниками Меморандуму
щодо окремих її аспектів. Це спричинило припинення діяльності
КЕПА та вихід сторін з Меморандуму. Втім, робота над створенням
дієвої моделі управління якістю БПД триває.
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КРИМІНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ
У роботі з інституціями у кримінальній юстиції,
передусім, з Національною поліцією України,
Фундація спільно з партнерськими організаціями
займається
імплементацією
міжнародних
стандартів у діяльність поліції.

За стандартами, затвердженими Європейським
комітетом з питань запобігання катуванням чи нелюдському або
такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, для
зменшення ризиків порушення прав людини, на усіх етапах
перебування людини під контролем поліції необхідне електронне
досьє про усі події, що відбуваються з затриманими. Командою
організацій-партнерів (Українською фундацією правової допомоги,
Експертним центром з прав людини, Програмною ініціативою «Права
людини і правосуддя» Міжнародним фондом «Відродження» та
Управлінням дотримання прав людини Національної поліції України)
організовано підготовку та впровадження комплексного рішення –
системи CUSTODY RECORDS:
Custody Records – система, яка
здійснює повну фіксацію усіх подій, що
відбуваються із усіма цивільними
особами, які знаходяться у підрозділах
поліції. Наразі система працює в ІТТ
Дніпра, Херсона, Кропивницького, Харкова, Сарн. У 2019 році команда
працювала над розробкою Технічного завдання для впровадження
Custody Records у відділах поліції. Впровадження системи у
приміщеннях відділів поліції дозволить подолати практику
нереєстрованих затримань, а також зменшить ризики неналежного
поводження із затриманими.
Детальніше про Сustody Records

КРИМІНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ
Кожна людина при затриманні поліцією має право знати свій
процесуальний статус (свідок, потерпілий, затриманий) та права.
Практика інформування поліцією про права простою та зрозумілою
мовою в Україні поки що не реалізована повною мірою. Досі
виникають випадки, коли, наприклад, затриманих, інформують вже
після доставлення її з місця фактичного затримання у підрозділ
поліції. Це створює ризики порушення прав такої особи з моменту
затримання до моменту інформування.

З 2016 року Фундація спільно з Управлінням дотримання прав
людини Національної поліції України працює над впровадженням
практики інформування про права затриманих, свідків та потерпілих
осіб на етапі фактичного затримання шляхом вручення пам’яток.
Через зміни керівництва поліції, заміну виконавців і досі тривають
перемови щодо впровадження такої практики по всій Україні. Зараз
інформаційні пам’ятки розміщені в інформаційних терміналах,
розроблених Фундацією.
Для забезпечення попиту на інформацію з
боку відвідувачів
підрозділів
поліції
Фундація спільно з Національною поліцією
України
розробила
та
встановила
інформаційній термінали. У терміналах
поєднуються сервіси поліції, інформація від
правозахисних організацій, провайдерів
правової допомоги, державних установ,
можливість
повідомити
про
правопорушення, записатись на прийом до
керівників відділення тощо.
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ФІНАНСОВИЙ АУДИТ
Лист керівництву
Про фактичні результати перевірки
м. Київ

16.06.2020

ВБО «Українська фундація правової допомоги»
Правлінню та наглядовій раді
Директору
Пану Миколі Сіомі
Ми провели аудит фінансового звіту про грошові надходження та
витрати ВБО «Українська фундація правової допомоги» (далі –
Організація) за 2019 рiк (додається), а також примiтки до цього звiту,
якi мiстять стислий виклад значущих облiкових полiтик (разом фiнансовий звiт). Фiнансовий звiт був складений управлiнським
персоналом iз використанням основи облiку методом грошових
надходжень та витрат, описано1 у примiтцi 2.
У вiдповiдностi зi звичайною практикою й умовами договору, наш
лист мiстить деякi спостереження i рекомендацi'i, щодо стану
системи внутрiшнього контролю, системи бухгалтерського та
податкового облiку Органiзацiї, якi привернули нашу увагу пiд час
проведения аудиту.
При плануваннi та проведеннi аудиторськоi перевiрки ми розглядали
заходи внутрiшнього контролю в областi облiку та звiтностi, що
стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом
господарювання фiнансових звiтiв, з метою визначення наших
процедур аудиту, що необхiднi для формування висновку про
фiнансовi звiти Органiзацiї, а також розглядали систему внутрiшнього

ФІНАНСОВИЙ АУДИТ
контролю та фiнансовi процедури Органiзацiї в цiлому з метою
виявлення можливих ризикiв.
Ми проаналiзували на вибiрковiй основi iснуючу супровiдну
документацiю, пов'язану з надходженнями та витратами,
зазначеними у фiнансових звiтах. Вибiрка для перевiрки спиралася
на проведений нами аналiз ризикiв.
За результатами проведеного аудиту ми iнформуємо, що:
- Нами не було встановлено суттєвих недоліків системи
внутрішнього контролю та внутрішніх фінансових процедур
Організації, які б могли привести до викривлень фінансових
звітів. Система внутрішнього контролю організації є
адекватною та відповідає поточним потребам;
- Зарплатні кошти задокументовані протягом 2019 року у
системний спосіб, ці витрати мають достатню підтверджуючу
документацію;
- Витрати, відображені у фінансових звітах належним чином
підтверджені документально, нами не було встановлено
жодного випадку відсутності будь-якої супровідної
документації;
- Організація в цілому дотримувалася внутрішніх положень та
процедур, у тому числі процедур стосовно проведення
закупівель.
О. О. Марінченко
Аудиторська фірма «Марінченко і партнери»
01015, м. Ки'iв, вул. Старонаводницька, 4, оф.85,
+38 044 230 69 68,
info@mipaudit.com www.mipaudit.com
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ФІНАНСОВИЙ АУДИТ
НАДХОДЖЕННЯ
№
1 Міжнародний фонд
"Відродження"
2 Офіс Ради Європи в
Україні
3 USAID (Агентство США з
міжнародного
розвитку)
4 БО 100% Life
5 Пасивні доходи
Всього

Сума, грн
5 997 976,00

78,14%

231 144,79

3,01%

625 048,00

8,14%

751 948,02
70 006,38
7 676 123,19

9,80%
0,91%

СТРУКТУРА НАДХОДЖЕНЬ

БО 100% Life 9,80%

Пасивні доходи 0,91%

USAID 8,14%
Офіс Ради
Європи в
Україні 3,01%

Міжнародний
фонд
"Відродження"
78,14%

ФІНАНСОВИЙ АУДИТ
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ
№

Стаття

1. Адміністративні витрати
1.1. Оплата праці штатних
працівників та
відрядження (включно з
усіма обов'язковими
платежами)
1.2. Оренда офісу (включно з
комунальними
платежами)
1.3. Зв'язок, поштові витрати,
обслуговування офісного
обладнання, канцтовари,
банківські послуги
2. Основна діяльність
2.1. Закупівля обладнання та
розробка програмного
забезпечення для
передачі бенефіціарам
2.2. Підготовка і видання
публікацій та створення
медійної продукції
2.3. Навчальні і комунікативні
заходи
2.4. Гонорари експертів та
профільних спеціалістів
Всього

Сума, грн

1 110 726,74
810 488,65

239 561,17

12,7%

60 676,92

7 630 704,82
878 193,00

188 828,05
3 978 722,35
2 584 961,42
8 741 431,56

87,3
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ФІНАНСОВИЙ АУДИТ
СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ

СТРУКТУРА ВИТРАТ НА ОСНОВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

ПАРТНЕРИ
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РОМАН МАРТИНОВСЬКИЙ
про посилення захисту від дискримінації
Недосконало виписані положення кримінального законодавства та відсутність судової
практики по злочинам на ґрунті ненависті роблять вкрай важким доказування цих
проблем в судах. Адвокати отримують знання, які вони потім зможуть застосовувати у
справах своїх клієнтів. Вони допомагають створити судову практику, якої зараз немає.
Навчання адвокатів – це робота на майбутнє, адже через 1-2 роки вони можуть стати
суддями та почнуть змінювати практику правозастосування вже на більш високому рівні

про систему управління якості БПД
Держава та суспільство, як замовники правових послуг, мають право знати про те, на
скільки якісними ці послуги є. Було багато спроб створити дієві моделі управління якістю,
проте запропоновані моделі мали певні недоліки, адже не використовували комплексний
підхід до рішення проблеми. Наприклад, комісії з оцінки якості, повноти та своєчасності
правової допомоги (створені радами адвокатів в областях) фактично не діють постійно. Їх
робота активізується виключно у випадках, коли є конфлікт клієнта з адвокатом (є спірна
ситуація, в якій потрібно прийняти рішення). Тобто такі комісії не працюють на
попередження проблеми, не бачать її першопричин, а отже не можуть протидіяти їм на
системному рівні. Так само і менеджери з якості не можуть бачити проблему в комплексі,
на системному рівні, адже працюють виключно в межах територіальної юрисдикції свого
РЦ. Тут же потрібно більш широке бачення – по всій Україні. Таким рішенням може бути
запропонована КЕПА концепція моделі управління якості, яка базується на добровільній
згоді всіх учасників процесу та має на меті ідентифікувати проблему на системному рівні,
виявити її першопричини, розробити та запропонувати її рішення (зокрема, через
навчання).
Зрештою, відсутність механізму оцінки якості як важливого елементу системи управляння
якістю правової допомоги, може ускладнити позицію Уряду України у ЄСПЛ в разі
звернення особи, наприклад зі скаргою на порушення права на захист через неналежну
якість наданої правової допомоги

ВІКТОРІЯ МІТЬКО
про навчання провайдерів правової допомоги
Адвокат - це професія, як лікар, потребує постійного навчання та підвищення
кваліфікакації. Законодавство постійно змінюється, наприклад, Кримінальний
процесулальний кодекс, Земельний кодекс тощо. Відповідно, організація навчальних
заходів завжди є актуальною та необхідною. Карантин вніс свої корективи та дозволив
багатьом опанувати цифрові майданчики для проведення таких заходів
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ГЕННАДІЙ ТОКАРЄВ
про навчання адвокатів та стоврення механізмів захисту вразливих
до ВІЛ людей
Нерозуміння оточуючими проблем вразливих до ВІЛ людей призводить до того, що
вони не можуть отримати правову допомогу, хоч і мають низку повсякденних проблем:
при навчанні, працевлаштуванні і, особливо, при спробах реалізувати своє право на
медичну допомогу.
Часто вразливі до ВІЛ люди потерпають від дискримінації з боку працівників закладів
охорони здоров’я, які у багатьох випадках відмовляють у наданні медичної допомоги.
Пацієнти ЗПТ стають об’єктом посягання з боку окремих представників правоохоронних
органів, які розглядають їх як один з ресурсів для підвищення показників своєї
службової діяльності, або вважають ЗПТ різновидом наркозлочинів.
Важливо навчати адвокатів спеціальним знанням щодо медичних аспектів проблем
вразливих до ВІЛ людей, найбільш типових порушень їхніх прав та певних особливостей
правової допомоги

ОЛЬГА НАСТІНА
про технологічні рішення Фундації
Сьогодні безпека стає неабияким викликом для громад. Цей напрямок є чи
найпріорітетнішим в сучасних умовах. Саме тому важливий сегмент діяльності УФПД
щодо встановлення інформаційних безпекових терміналів у великих та малих містах
України вже зробив свою добру справу. Це нас усіх робить на крок ближче до влади, а
владу підзвітною і відповідальною

ОЛЕКСАНДР ПАВЛІЧЕНКО
про систему управління якості БПД
Від 2011 року українська держава створює інституціоналізовану систему надання
БПД, яка врподовж всього цього часу наштовхується на виклики і постійний опір як з
боку державних інститутів, так і адвокатської спільноти. Майже завжди як привід для
критики є питання якості надання БПД, що безпосередньо корелює зі стандартами, які
мають бути дотримані в процесі надання такої допомоги.
Відтак, актуальним і важливим є питання моніторингу і оцінювання стандартів якості
надання БПД як в окремих випадках, так і на загальнонаціональному рівні. Створення
механізму для ефективної оцінки є, відповідно, вимогою сьогодення. Така оцінка не
повинна підважувати незалежність діяльності кожного з адвокатів, які працюють в системі
БПД, і разом з тим вона має стимулювати закріплення на практиці стандартів якості роботи
адвокатів БПД
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