
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Координаційний центр з надання правової допомоги 

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у
Житомирській області

П Р О Т О К О Л
засідання Керівної ради

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
у Житомирській області 

проведеного в он-лайн режимі

11.11.2021 № 4 м. Житомир

Голова: Гербеда О.Й. -  директор Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Житомирській області (далі - Регіональний центр).

Секретар: Ярошенко Н.В. -  в.о,секретаря, головний професіонал з розвитку 
персоналу відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення та розвитку 
інфраструктури Регіонального центру.

Члени ради: Мельник О.О. (в.о.директора Бердичівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги), Коваль О.С. 
(директорЖитомирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги), Сергієнко О.С. (в.о.директора Коростенського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги), Пелешок П.Г. (директорНовоград- 
Волинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги).

Присутні '.Радушинсъка Н. В. (заступниця директора Регіонального центру), 
Березовсъка О.М. (головний бухгалтер Регіонального центру).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд звітів про виконання планів діяльності з надання безоплатної правової 
допомоги у Житомирській області регіональним та місцевими центрами за 3 квартали 
2021 року;
2. Аналіз використання коштів за результатами роботи Регіонального та місцевих 
центрів з січня по жовтень 2021 року. Розгляд пропозицій, щодо перерозподілу 
бюджетних коштів;
3. Різне.

По - першому питанню -  заступниця директора Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області Наталія 
Радушинська запропонувала заслухати звіти директорів та в.о.директорів місцевих 
центрів;
- Мельник О.О. (в.о.директора Бердичівського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги;
- Коваля С.О. (директора Житомирського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги);
- Сергієнко О.С. (в.о.директора Коростенського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги);



- Пелешка П.Г. (директора Новоград-Волинського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги).

Директори місцевих центрів зазначили, що у порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року (за 9 місяців 2020 року) кількість звернень громадян та 
кількість консультацій (усних та письмових) збільшилась. Разом з тим, працівникам 
місцевих центрів вдалось виконати і навіть перевиконати план діяльності за 9 місяців, 
в частині проведення правопросвітницьких заходів більше ніж на 100%.

Інформація про результати роботи Бердичівського МЦ 
за період роботи 01.01.2021 року по 30.09.2021 рік

Всього опрацьовано більше 6600 звернень.
- Надано консультацій -  5000, з них письмових - 358.
- Кількість поданих заяв на БВПД -  1634;
- Кількість прийнятих рішень про надання БВПД -  1632; з них: працівниками МЦ -  

1187;
- Кількість проведених право просвітницьких заходів - 216.

Інформація про результати роботи Житомирського МЦ 
за період роботи 01.01.2021 року по 30.09.2021 рік

Всього опрацьовано більше 4723 звернень.
- Надано консультацій -  2988, з них письмових -  354.
- Кількість поданих заяв на БВПД -  1735;
- Кількість прийнятих рішень про надання БВПД -  1563; з них: працівниками МЦ -  

1054;
- Кількість проведених правопросвітницьких заходів - 164.

Інформація про результати роботи Коростенського МЦ 
за період роботи 01.01.2021 року по 30.09.2021 рік

Всього опрацьовано більше 8227 звернень.
- Надано консультацій -  1152, з них письмових -  1132.
- Кількість поданих заяв на БВПД -  1139;
- Кількість прийнятих рішень про надання БВПД -  2020; з них: працівниками МЦ -

494;
- Кількість проведених правопросвітницьких заходів -163.

Інформація про результати роботи Новоград-Волинського МЦ за період роботи
01.01.2021 року по 30.09.2021 рік

Всього опрацьовано більше 4212 звернень.
- Надано консультацій -  3073, з них письмових -  96.
- Кількість поданих заяв на БВПД -  865;
- Кількість прийнятих рішень про надання БВПД -  1137; з них: працівниками МЦ -  

503;
- Кількість проведених правопросвітницьких заходів - 503.

Виступили: Радушинська Наталія -  заступниця директора Регіонального 
центру відмітила, що успіх досягнутий працівниками місцевих центрів -  це результат 
кропіткої роботи, креативності та винахідливості працівників. Подякувала 
працівникам місцевих центрів за успішне виконання тих функцій, які покладені на 
місцеві центри.

ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до уваги.



Голосували -  «за» одноголосно.

По - другому питанню -  слухали головного бухгалтера -  Ольгу Березовську, 
яка проінформувала що був проведений аналіз по КПКВК 3603020 та КПКВК 
3603030 Регіонального та місцевих центрів Житомирської області. З урахуванням 
даних, щодо зареєстрованих юридичних та фінансових зобов’язань маємо наступне:

надані пропозиції Координаційному центру з надання правової допомоги щодо 
перерозподілу та зменшення/збільшення кошторисних призначень по КЕКВ 2210, 
2240, 2250 та 2270 за КПКВК 3603020 .

по КПКВК 3603030 направлений лист, щодо збільшення кошторисних 
призначень по Житомирському МЦ, Бердичівському МЦ, Коростенському МЦ на 
загальну суму 700000,00 грн.

в ході проведення інвентаризації комп’ютерної та оргтехніки було виявлено, 
що велика кількість техніки морально застаріла та потребує списання. Проведені 
перемови з фірмою яка займається утилізацією техніки.

ВИРІШИЛИ:
Інформацію взяти до уваги.

Внести зміни до помісячних планів асигнувань на 2021 рік за бюджетною 
програмою КПКВК 3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи 
безоплатної правової допомоги». Головному бухгалтеру Регіонального центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області Ользі 
Березовській підготувати лист на Координаційний центр з надання правової допомоги 
для погодження перерозподілу. Підготувати техніку до списання.

Голосували: «за» - одноголосно.

СЛУХАЛИ: Ярошенко Наталю, яка визначила, що питання порядку денного 
розглянуто у повному обсязі та запропонувала засідання Керівної ради вважати 
закритим.

ВИРІШИЛИ: засідання Керівної ради вважати закритим.

Голосували -  «за» одноголосно.

Г олова Олександр ГЕРБЕДА

Секретар Наталя ЯРОШЕНКО


