
Регіоналрний центр з надання безоплатно.і. вторинно.і.
п'равово.і. допомоги у Закарпатській .обjіасті

протоколу № 4
засідання керівноЇ ради

від   12 січня 2023 року

Голова:

члени:

м. ужгород

ПОпадинець В.Ю. -директор Регіонального центру з надання
безоплатно.і. вторинно.і. правово.і. допомоги в Закарпатській
області.

давиденко М.М. - директор Ужгородського місцевого центру з
надання безоплатно.і. вторинно.і. правовоЇ допомоги;
Молнар К.Є. -директор Мукачівського місцевоі`о центру з
надання  безоплатно.і. вторинно.і. правовоЇ допомоги;
Богдан А.А. -директор Хустського місцевого центру з надання
безоплатно.і. вторинноЇ правово.і. допомоги;

Присутні:    Фучко Л.М. -заступник директора Регіонального центру;
Азарко М.В, -головний бухгалтер Регіонального центру.

Порядок денний

1.  Результати  діяльності  регіонального  та  місцевих  центрів  з  надання
безоплатно.і. вторинно.і. правовоЇ допомоги за 2022 рік.

2.  Обговорення   та   затвердження   кошторисів,    планів   асигнувань
загального   фонду   державного   бюджету   та   штатних   розписів
Регіонального та місцевих центрів з надання безоплатно.і. вторинноЇ
правово.і. допомоги на 2023 рік.

3.  Питання організаційно-кадрово.і. роботи.

4.  Обговорення проекту Регіонального плану надання правово.і. допомоги
на 2023 рік.

1.  Результати  діяльності  регіонального  та  місцевих  центрів  з  надання
безоплатно.і. вторинноЇ правово.і. допомоги за 2021 рік.

Слухали:   Попадинець   В.Ю.   проінформував   про   резутіьтати   діяльності
Регіонального центру з надання безоплатноЇ вторинноЇ правово.і. допомоги у



Закарпатській області за 2022 рік.  Зазначив, що впродовж року адвокатам, які
співпрацюють з  Регіональним центром  видано  3 086 доручень для  надання
безоплатно.і. вторинно.і. правово.і. допомоги, із яких:  1  151  доручень видано на
підставі  здійснених  повідомлень  про  затримання  осіб,   1 929  доручень  на
підставі  постанов  слідчого  або  ухвал  суду,  а  також  6  доручень  видано  на
підставі звернень засуджених осіб.

У   порівнянні   з   минулим   2021   роіtу,   то   можна   відмітити,   що
статистичні показники практично не змінилися:

-    у 2021 р. видано 3 079 доручень, із них: затримань -1238, захист за

призначенням -1 833 доручень.
-    у 2022 р. видано 3 086 доручень, із них: затримань -1151, захист за

призначенням -1929 доручень.

Відділом фінансів, бухгалтерського обліку та звітності опрацьовано та
оплачено 3 960 актів за надані послуги адвокатами, на загальну суму 9 млн.
970  тис.  700  ірн.  Кредиторська  заборгованість  перед  адвокатами  за  надані
послуги відсутня.

Заходи,   передбачені  у  Регіональному  плані   надання   безоплатно.і.
правово.і. допомоги у Закарпатській області на 2022 рік, виконані регіональним
та місцевими центрами у повному обсязі.

директори   Ужгородського,   Мукачівського   та   Хустського   місцевих
центрів  поінформували  про  результати  роботи  центрів  та  бюро  правово.і.
допомоги за 2022 рік. Зазначили, що у порівнянні з минулим роком (2021 р.)
кількість  звернень  іромадян  збільшилась,  однак  показник  надання  БВПд
зменшився.
Показники Мукачівський МЦ Ужгородськиймц Хустський МЦ

Зареєстровано звернень 4452 4196 6606

Прийнято рішеньнаБвпд 453 562 394

Підготовлено  письмовихконсультацій 1213 232 1400

Проведеноправопросвітницькихзаходів 306 151 258

РозміщеноінформаційнихматеріалівуЗМІ 408 389 206І

Укладення мемораґідум ів Ушадено з усіма Fте укладено лише не укладено з
територіальними З   УЖГОРОдСЬКОЮ ТГ Рахівського

і громадами міською радою району



Фучко  Л.М.   коротко   проінформувала  про  результати  виконання
заходів щодо реалізаці.і. проекту "Проірама прискорення приватних інвестицій
у сільське господарство" у 2022 р. -  зведені по регіону та окремо по кожному
з     місцевих    центрів.     Загалом    місцевими    центрами     проведено     160
правопросвітницьких      заходів      по      проєкту.      Під      час      проведення
правопросвітницьких  заходів  також  надано  417  консультацій  3  земельних
питань.

У ході засідання обговорено отримані працівниками місцевих центрів
оцінки, за підготовку письмовнх консультацій 3 земельних питань. Звернуто
увагу  директорів  місцевих  центрів  на  необхідність  подальшого  постійного
контролю за підготовкою та якістю письмових консультацій.

Поінформовано   про   резу]іьтати   перевірки   дотримання   порядку
внесення    даних    до    комплексно-аналітично.і.    системи    (КІАС)    щодо
забезпечення   надання   безоплатноЇ  правово.і.  допомоги.   Зазначено  типові
помилки, які допускаються працівниками центрів при внесенні інформаці.і. до
системи.

Вирішили: Інформацію взяти до відома. директорам місцевих центрів
з надання БВПд забезпечити:

- подальший постійний контроль за підготовкою письмових правових
консультацій  і3  земельних  питань,  що  надаються  працівниками  місцевих
центрів   у  рамках   реалізаці.і.   проекту   «Проірама   прискорення   приватних
інвестицій  у  сільське  господарство»,  та  внесення  даних  до  комплексно-
аналітично.і. системи (КІАС) щодо забезпечення надання безоплатно.і. правово.і.
допомоги.

Підсумки голосування:   «за» -4     «проти» -0   «утримались» -0

2.     Обговорення   та   затвердження   кошторисів,   планів   асигнувань
загального фонду державного бюджету та штатних розписів Регіонального та
місцевих центрів з надання безоплатно.і. вторинно.і. правовоЇ допомоги на 2023
р 1к.

Слухали:  Азарко М.В. поінформувала про доведені Координаційним
центром  суми  річного  фінансування  Регіонального  та  місцевих  центрів  з
надання  безоплатноЇ  вторинно.і.  правово.і. допомоги,  відповідно  до  витягу  з
річного та помісячного розпису асигнувань державного бюджету Укра.і.ни на
2023    рік   за   бюджетними   програмами   КПКВК   3603020   "Забезпечення
формування та функціонування системи безоплатно.і. правовоЇ допомоги" та



КПКВК 3603030 "Оплата послуг та відшкодування вигі`рат адвокатів з надання
Бвпд".

Учасники  засідання  узгодили  деталізовані  гjозрахунки  за  статтями
витрат.    Розглянули   кошториси,   плани   асигнувань   та   штатні   розписи
регіонального та місцевих центрів з надання БВПд на 2023 рік. Підготовлений
зведений кошторис на 2023 рік та розрахунки до нього.

Вирішиjіи: Надіслати до КОординаційного центру з надання правово.і.
доПОМОГИ:

1.   на   погодження  зведений   кошторис   на   2023   рік  та  відповідні
розрахунки до нього.

2. на затвердження кошториси, плани асигнувань загального фонду
державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету)
та  штатний  розпис  Регіонального  центру  з  надання  БВПд у  Закарпатській
області  на 2023 рік із розрахунками.

Підсумки голосування:   «ЗА» -4     «ПРОТИ» -0   «УТРИМАЛИСЬ» -0

З.  Питання організаційно-кадрово.і. роботи.

Слухали: Попадинець В.Ю. поінформував, що з 21 листопада 2022 р.
внесено зміни до структури Регіонального центру, у зв'язку з чим об'єднано
відділ організаці.і. надання безоплатно.і. вторинно.і. правово.і. допомоги та відділ
забезпечення   якості   правово.і.   допомоги,   та   підвищення   кваліфікаці.і.   .і-і.
надавачів.

давиденко М.М. поінформував, що станом на о1.01.2023 р. у секторах
бюро    правово.і.    допомоги    -    Великоберезнянському,     Перечинському,
Ужгородському та Чопському, працює по одному працівнику. З працівником
сектору «Перечинське бюро правово.і. допомоги» Мойсеєвою І.С. призупинено
трудовий договір, працівник знаходиться за кордоном.

У    сектору    «Великоберезнянське    бюро    правовоЇ   допомоги»,    у
порівнянні з іншими бюро, наявні нижчі статистичні показники.

Молнар К.Є.  поінформував,  що  станом  на о1.01.2023  р.  у   секторах
бюро  правово.і. допомоги - Берегівському,  Воловецькому та Свалявському,
працює по два працівники. У секторі «Іршавське бюро правово.і. допомоги»
працює один працівник.

У секторів «Воловецьке бюро правовоЇ допомоги» та «Іршавське бюро
правово.і. допомоги» найнижчі статистичні показники по місцевому центрі.

Богдан А.А. поінформувала, що станом на о 1.01.2023 р. у секторах бюро



правово.і.  допомоги  «Рахівське  бюро  правЗ.во.і.`4дЬп`оk.Ь`ги»,  «Тячі`вЄьк::'бю.Ь`о :.
правово.і. допомоги» та «Міжгірське бюро правовоЇ допомоги» працює по два
працівники.    У    секторах    «дубівське    бюро    правово.і.    допомоги»    та
«Виноградівське  бюро  правово.і. допомоги»  працює  по  одному  працівнику.
Працівник   сектору   «дубівське   бюро   правово.і.  допомоги»   Банк   А.В.   та
працівник відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Попович Т.В.
знаходяться у відпустці бе3 збереження заробітноЇ плати на період воєнного
стану, і перебувають за кордоном.

У  сектору  «дубівське  бюро  правово.і. допомоги»,  у  порівнянні  з
іншими бюро, наявні нижчі статистичні показники.

Вирішили:   Інформацію   взяти   до   відома.   директорам   місцевих
центрів  з  надання  БВПд  забезпечити  належну  діяльність  підпQрядкованих
бюро правово.і. допомоги. У разі необkідності провести кадрове забезпечення.

4.  Обговорення проекту Регіонального плану надання правовоЇ допомоги
на 2023 рік.

Слухали: Фучко Л.М., яка поінформувала про підготовлений проект
Регіонального  пттану надання правово.і. допомоги у Закарпатській області на
2023 рік. Звернула увагу на рекомендаці.і. Координаційного центру з надання
правово.і.     допомоги      щодо      необхідності      планування      проведення
правопросвітницьких  заходів  спрямованих  на  підвищення  рівня  правовоЇ
поінформованості осіб з питань розшуку осіб зниклих безвісті за особливих
обставин.

Учасники засідання узгодили підготов.лений проект плану, зазначили
сво.і.пропозиці.і..

Вирішили:  погодити  проект Регіонального  плану  надання  правово.і.
допомоги у Закарпатській області на 2023 рік.

Підсумки голосування:   «ЗА» -4     «ПРОТИ» -0   «УТРИМАЛИСЬ» -0

В.Ю.Попадинець

л.м.Фучко


