
 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання керівної ради Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Київській області та Білоцерківського, 

Броварського, Вишневського місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

 

12.01.2021 

 

Час проведення наради: 10.00 (в режимі відео конференції)  

 

Місце проведення наради: м. Біла Церква, вул.Гайок, 4а 

 

На засіданні присутні: 

 

Голова — Кіккас В.Е., директор Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Київській області, 

 

Секретар — Гарагуля В.М., начальник відділу організаційної роботи, 

юридичного забезпечення діяльності та персоналу, 

 

Дегтяр О.В., заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Київській області, 

 

Іщенко О.Б., головний бухгалтер Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Київській області. 

 

Члени керівної ради: 

Сірик О.С., директор Білоцерківського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, 

 

Лиско К.М., директор Броварського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, 

 

Драгілєва Л.Ю., директор Вишневського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Обговорення витягу з річного розпису асигнувань Державного бюджету 

України на 2021 рік та витягу з помісячного розпису асигнувань загального 

фонду Державного бюджету України на 2021 рік. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

• Іщенко О.Б., яка ознайомила присутніх з показниками річного 



 

фінансування в цілому по Київській області на 2021 рік за бюджетними 

програмами КПКВК 3603020 «Забезпечення формування та функціонування 

системи безоплатної правової допомоги» та КПКВК 3603030 «Оплата послуг та 

відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги», затверджених Міністерством фінансів України 21.12.2018. 

Повідомила, що на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, 

затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» 

кошториси, плани асигнувань загального фонду державного бюджету (за 

винятком надання кредитів з державного бюджету), штатні розписи установ на 

2021 рік із зведеними даними та розрахунками повинні бути затверджені до 

29.01.2021. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

• Кіккас В.Е., запропонував до 13.01.2021 подати на обговорення Керівної 

ради проекти кошторисів центрів Київської області на 2021 рік та проект 

зведеного кошторису на 2021 рік Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Київській області з відповідними розрахунками 

видатків до кошторису, а також подати на обговорення проекти штатних 

розписів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

«за» - 4 - одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Доручити розробити кошториси на 2021 рік в розрізі програм 

класифікації видатків та кредитування Державного бюджету та проекти штатних 

розписів, а саме: 

 

Зведений кошторис на 2021 рік Регіонального центру з НБВПД у Київській 

області - головному бухгалтеру Іщенко О.Б., 

 

Кошторис та штатний розпис на 2021 рік Регіонального центру з НБВПД у 

Київській області - головному бухгалтеру Іщенко О.Б., 

 

Кошторис та штатний розпис на 2021 рік Білоцерківського МЦ - 

начальнику відділу-головному бухгалтеру Галіченко О.Є., 

 

Кошторис та штатний розпис на 2021 рік Броварському МЦ - начальнику 

відділу-головному бухгалтеру Аштемі О.В., 

 

 



 

Кошторис та штатний розпис на 2021 рік - начальнику відділу-головному 

бухгалтеру Горбуновій Я.В. 

 

 

 

 

 
Голова керівної ради         В. Е. Кіккас 
 
 
Секретар засідання               В. М. Гарагуля 

 



ПРОТОКОЛ № 2 

засідання керівної ради Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Київській області та Білоцерківського, 

Броварського, Вишневського місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

16.01.2021 

Час проведення наради: 11.30 (в режимі відео конференції) 

Місце проведення наради: м. Біла Церква, вул.Гайок, 4а 

На засіданні присутні: 

Голова — Кіккас В.Е., директор Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Київській області, 

Секретар — Гарагуля В.М., начальник відділу організаційної роботи, 
юридичного забезпечення діяльності та персоналу, 

Дегтяр О.В., заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Київській області, 

Іщенко О.Б., головний бухгалтер Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Київській області. 

Члени керівної ради: 

Сірик О.С., директор Білоцерківського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, 

< 

Лиско К.М., директор Броварського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, 

Драгілєва Л.Ю., директор Вишневського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Розподіл показників зведених кошторисів на 2021 рік Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області та 

місцевих центрів з безоплатної вторинної правової допомоги Київської області у 

відповідності до розрахунків та обґрунтування в розмірі кодів економічної 

класифікації видатків. 

2. Про погодження штатних розписів Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області та місцевих центрів 
з безоплатної вторинної правової допомоги на 2021 рік. 
 



 
СЛУХАЛИ: 

− Сірик О.С., яка представила та запропонувала погодити кошторис 

Білоцерківського місцевого центру на 2021 рік з розрахунками та 

обґрунтуваннями в розрізі кодів економічної класифікацій видатків, з 

урахуванням потреб центру відповідно до річного плану діяльності; 

 

− Лиско К.М., яка представила та запропонувала погодити кошторис 

Броварського місцевого центру на 2021 рік з розрахунками та обґрунтуваннями в 

розрізі кодів економічної класифікацій видатків, з урахуванням потреб центру 

відповідно до річного плану діяльності; 

 

− Драгілєва Л.Ю., яка представила та запропонувала погодити кошторис 

Вишневського місцевого центру на 2021 рік з розрахунками та обґрунтуваннями 

в розрізі кодів економічної класифікацій видатків, з урахуванням потреб центру 

відповідно до річного плану діяльності; 

 

− Кіккас В.Е., який представив та запропонував погодити кошторис 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Київській області на 2021 рік з розрахунками та обґрунтуваннями в розрізі кодів 

економічної класифікацій видатків, з урахуванням потреб центру відповідно до 

річного плану діяльності; 

− Іщенко О.Б., яка запропонувала погодити зведений кошторис на 2021 рік 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Київській області. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

− Кіккас В.Е., запропонував погодити кошториси центрів Київської області 

на 2021 рік та погодити зведений кошторис на 2021 рік Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області з 

відповідними розрахунками видатків до кошторису. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 4 - одноголосно. 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

 

1. Погодити зведений кошторис на 2021 рік Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області з 

відповідними розрахунками видатків до кошторису. 

2. Доручити подати на затвердження кошториси на 2021 рік в розрізі 

програм класифікації видатків та кредитування Державного бюджету, а саме: 

Зведений кошторис на 2021 рік Регіонального центру з НБВПД у Київській 

області - головному бухгалтеру Іщенко О.Б., 

 

Кошторис на 2021 рік  Регіонального  центру з НБВПД у Київській області 

- головному бухгалтеру Іщенко О.Б., 

Кошторис на 2020 рік Білоцерківського МЦ - начальнику відділу-

головному бухгалтеру Галіченко О.Є., 
ч 

Кошторис на 2020 рік Броварському МЦ - начальнику відділу-головному 

бухгалтеру Аштемі О.В., 

Кошторис на 2020 рік Вишневському МЦ - начальнику відділу-головному 

бухгалтеру Горбуновій Я.В. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

− Дегтяра О.В., доповів, що відповідно до поданих центрами проектів 

штатних розписів на 2021 рік не передбачено жодних змін по структурах та 

посадах центрів в порівнянні з 06.11.2020 року, але змінено розмір посадового 

окладу по прибиральникам службових приміщень з 2723 грн. на 3267 грн., 

пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника І 

тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 додатка 1 до постанови 

Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників 

на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 

працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», 

а посадові оклади прибиральників службових приміщень встановлюються 

наказом Міністерства праці від 02.10.1996 № 77, при цьому в абзаці 2, п.1 

визначено: «Установити, що розміри місячних окладів (тарифних ставок), 

зазначені у додатках 1-3 до наказу, змінюються в установленому порядку. 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

 

• Кіккас В.Е., запропонував погодити: 
−  штатний розпис Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Київській області на 2021 рік в кількості 25 штатних 
одиниць; 
− штатний розпис Білоцерківського МЦ на 2021 рік в кількості 50 штатних 
одиниць;  
− штатний розпис Броварського МЦ на 2021 рік в кількості 29 штатних 
одиниць;  

− штатний розпис Вишневського МЦ на 2021 рік в кількості 40 штатних 
одиниць. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 4 - одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Доручити подати на затвердження штатні розписи на 2021 рік, а саме: 

Штатний розпис на 2021 рік Регіонального центру з НБВПД у Київській 

області - головному бухгалтеру Іщенко О.Б., 

Штатний розпис на 2021 рік Білоцерківського МЦ - начальнику відділу-

головному бухгалтеру Галіченко О.Є., 

 

Штатний розпис на 2021 рік Броварському МЦ - начальнику відділу-

головному бухгалтеру Аштемі О.В., 

Штатний розпис на 2021 рік Вишневському МЦ - начальнику відділу-

головному бухгалтеру Горбуновій Я.В.
 

 
 

 

 
 

 

 

 
Голова керівної ради         В. Е. Кіккас 
 
 
Секретар засідання               В. М. Гарагуля 

 

 
 

 



 

 

ПРОТОКОЛ № 3 
 

засідання керівної ради Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області 
та Білоцерківського, Броварського, Вишневського місцевих 
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

 

11.02.2021 

Час проведення наради: 10-00 (в режимі відеоконференції) 

Місце проведення наради: м. Біла Церква, вул. Гайок, 4а 

На засіданні присутні: 

Голова — Кіккас В.Е., директор Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Київській області, 

Секретар — Гарагуля В.М. начальник відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення та розвитку інфраструктури, 

Дегтяр О.В., заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Київській області, 

Мартинова Н.О., головний спеціаліст відділу фінансів, бухгалтерського обліку та 
звітності Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Київській області. 

Члени керівної ради: 

Сірик О.С., директор Білоцерківського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, 

Лиско К.М., директор Броварського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, 

Драгілєва Л.Ю., директор Вишневського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про внесення змін до планів асигнувань Регіонального центру та 

підпорядкованих йому місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги на 2020 рік з метою раціонального використання бюджетних коштів та 

уникнення кредиторської заборгованості. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Мартинову Н.О., запропонувала внести зміни до помісячних планів 



 

 

асигнувань Регіонального та підпорядкованих йому місцевих центрів на 2021 рік 

за бюджетними програмами КПКВК 3603020 «Забезпечення формування та 

функціонування системи безоплатної правової допомоги» з метою раціонального 

використання бюджетних коштів та уникнення кредиторської заборгованості, 

відповідно до додатку № 1.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Кіккас В.Е., запропонував ухвалити зміни до кошторисів та помісячних 

планів асигнувань Регіонального та підпорядкованих місцевих центрів на 2020 

рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 4 - одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Внести зміни до помісячних планів асигнувань на 2021 рік за бюджетною 

програмою КПКВК 3603020 «Забезпечення формування та функціонування 

системи безоплатної правової допомоги» по: 

 

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» 

Регіональний центр з НБВПД у Київській області (КЕКВ 2273 «Оплата 

електроенергії» (лютий – плюс 7400,00 грн, березень – мінус 7400,00 грн); 

Білоцерківський МЦ (КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»  (лютий – мінус 

4700,00 грн, березень – плюс 4700,00 грн); 

Броварський МЦ  (КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»  (лютий – мінус 

2700,00 грн, березень – плюс 2700,00 грн). 

 

2. Доручити провести зміни до місячних планів асигнувань на 2021 рік в 

розрізі бюджетних програм та кодів економічної класифікації видатків по: 

Регіональному центру з НБВПД у Київській області – головному спеціалісту 

відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Мартиновій Н.О. 

Білоцерківський МЦ - начальнику відділу фінансів, бухгалтерського обліку 

та звітності Галіченко О.Є. 

Броварському МЦ - начальнику відділу фінансів, бухгалтерського обліку 

та звітності Аштемі О.В. 

Вишневському МЦ - начальнику відділу фінансів, бухгалтерського обліку 

та звітності Горбуновій Я.В.  
 

 

Голова керівної ради         В. Е. Кіккас 
 
 
Секретар засідання               В. М. Гарагуля 


