
 

 

ПРОТОКОЛ № 9 
 

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 

 

07.07.2021 

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 — Дзекан О.Ф. заступник начальника відділу організаційної роботи, 
юридичного забезпечення та розвитку інфраструктури, 

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. Про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань Регіонального 

центру та підпорядкованих йому місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги на 2021 рік з метою раціонального використання 

бюджетних коштів та уникнення кредиторської заборгованості. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Іщенко О.Б, запропонувала внести зміни до кошторисів та 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 2021 

рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 4 - одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Внести зміни до кошторисів  та помісячних планів асигнувань на 2021 

рік за бюджетною програмою КПКВК 3603020 «Забезпечення формування та 

функціонування системи безоплатної правової допомоги» по: 

 

КЕКВ 5000 «Інші видатки» 

      Білоцерківський МЦ  КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» (липень – 

мінус 1200,00 грн, вересень-плюс 1200,00 грн); 

       Вишневський МЦ  КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» (липень – 

мінус 1000,00 грн, вересень-плюс 1000,00 грн) ; КЕКВ 2800 «Інші поточні 

видатки» (липень – плюс 2200,00 грн, вересень- мінус 2200,00 грн) 

 

 

 

2. Доручити провести зміни до кошторисів та місячних планів асигнувань 

на 2021 рік в розрізі кодів економічної класифікації видатків по: 

Регіональному центру з НБВПД у Київській області – головному бухгалтеру 

Іщенко О.Б. 

Білоцерківському 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 



 

 

ПРОТОКОЛ № 10 
 

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 

 

12.07.2021 

Час проведення наради: 11-00 (в режимі відеоконференція) 

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 — Дзекан О.Ф. заступник начальника відділу організаційної роботи, 
юридичного забезпечення та розвитку інфраструктури, 

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. Про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань Регіонального 

центру та підпорядкованих йому місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги на 2021 рік з метою раціонального використання 

бюджетних коштів та уникнення кредиторської заборгованості. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Іщенко О.Б, запропонувала внести зміни до кошторисів та 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 2021 

рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 4 - одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Внести зміни до кошторисів  та помісячних планів асигнувань на 2021 

рік за бюджетною програмою КПКВК 3603020 «Забезпечення формування та 

функціонування системи безоплатної правової допомоги» по: 

КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» 

 

          Білоцерківський МЦ (КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» мінус 

3000,00 грн (липень - мінус 1500,00 грн, серпень –мінус 1500,00 грн ,); 

          Броварський МЦ  (КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» плюс 3000,00 

грн (липень - плюс 1500,00 грн, серпень –плюс 1500,00 грн ,); 

КЕКВ 5000 «Інші видатки» 

    Білоцерківський МЦ (КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

(липень – плюс 23400,00 грн, вересень – мінус 23400,00 грн);     КЕКВ 2210   

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (липень –плюс  1300,00 грн, 

серпень – мінус 1300,00 грн); 

    Броварський МЦ   (КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» (липень 

– мінус 23400,00 грн, вересень – плюс 23400,00 грн);      

Вишневський МЦ (КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» (липень – мінус 1300,00 грн, серпень –плюс 1300,00 грн 

 

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» 

Регіональний центр з НБВПД у Київській області (КЕКВ 2272 «Оплата 

водопостачання та водовідведення» (липень – мінус 20,00 грн, серпень – плюс 

20,00 грн), КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» (липень –мінус 430,00 грн , 

серпень –плюс 430,00 грн); 

Білоцерківський МЦ (КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та 

водовідведення» (липень – плюс 170,00 грн, серпень – мінус 170,00 грн  );  

Броварський МЦ  (КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та 

водовідведення» (липень – мінус 150,00 грн, серпень – плюс 150,00 грн, ), КЕКВ 



 

 

2273 «Оплата електроенергії»(липень –плюс 430,00 грн , серпень –мінус 430,00 

грн); 

 

2. Доручити провести зміни до кошторисів та місячних планів асигнувань 

на 2021 рік в розрізі кодів економічної класифікації видатків по: 

Регіональному центру з НБВПД у Київській області – головному бухгалтеру 

Іщенко О.Б. 

Білоцерківському 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 
 

 



 

 

ПРОТОКОЛ № 11 
 

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 

 

13.07.2021 

Час проведення наради: 11-00 (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 — Дзекан О.Ф. заступник начальника відділу організаційної роботи, 
юридичного забезпечення та розвитку інфраструктури, 

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. Про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань Регіонального 

центру та підпорядкованих йому місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги на 2021 рік з метою раціонального використання 

бюджетних коштів та уникнення кредиторської заборгованості. 

 

 

 

 

 



 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Іщенко О.Б, запропонувала внести зміни до кошторисів та помісячних 

планів асигнувань Регіонального та підпорядкованих йому місцевих центрів на 

2021 рік за бюджетними програмами КПКВК 3603030 «Оплата послуг та 

відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної 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 2021 

рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 4 - одноголосно. 

 

 

1. Ввести зміни до кошторисів  та помісячних планів асигнувань на 2021 

рік за бюджетною програмою КПКВК 3603030 «Оплата послуг та відшкодування 

витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги» по: 

 

               КЕКВ 5000 «Інші видатки» 

 

          Регіональний центр з НБВПД у Київській області КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» мінус 100000,00 грн (листопад- мінус 50000,00 грн, 

грудень – мінус 50000,00 грн,);  

         Білоцерківський МЦ (КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» плюс 

100000,00 грн (липень –плюс 35000,00 грн , серпень – мінус 35000,00 грн листопад 

– плюс 50000,00 грн грудень – плюс 50000,00 грн,);  

          Вишневський МЦ (КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  

(липень –мінус 35000,00 грн , серпень – плюс 35000,00 грн,);  

 

            

2. Доручити провести зміни до кошторисів та місячних планів асигнувань 

на 2021 рік в розрізі кодів економічної класифікації видатків по: 

Регіональному центру з НБВПД у Київській області – головному бухгалтеру 

Іщенко О.Б. 

Білоцерківському 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 
 

 



 

 

ПРОТОКОЛ № 12 
 

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 

 

18.08.2021 

Час проведення наради: 14-00 (в режимі відеоконференції) 

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

На засіданні присутні: 

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

Секретар — Дзекан О.Ф. заступник начальника відділу організаційної роботи, 
юридичного забезпечення та розвитку інфраструктури, 

Кацалап Н.Т.,-- головний спеціаліст відділу фінансів, бухгалтерського обліку та 
звітності 

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 кошторисів та планів асигнувань Регіонального 

центру та підпорядкованих йому місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги на 2021 рік з метою раціонального використання 

бюджетних коштів та уникнення кредиторської заборгованості. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Кацалап Н.Т, запропонувала внести зміни до кошторисів та 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: 

Дегтяр О.В., запропонував ухвалити зміни до кошторисів та помісячних 

планів асигнувань Регіонального та підпорядкованих місцевих центрів на 2021 

рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 3 - одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Внести зміни до кошторисів  та помісячних планів асигнувань на 2021 

рік за бюджетною програмою КПКВК 3603020 «Забезпечення формування та 

функціонування системи безоплатної правової допомоги» по: 

 

КЕКВ 5000 «Інші видатки» 

 

Вишневський МЦ (КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» (серпень – мінус 

6000,00 грн, вересень –плюс 6000,00 грн); 

 

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» 

Білоцерківський МЦ (КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та 

водовідведення» (серпень – плюс 170,00 грн, вересень – мінус 170,00 грн .)  

Броварський МЦ   КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» 

плюс 150,00 грн (серпень – плюс 150,00 грн,), КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 

(серпень – плюс 675,00 грн, вересень – мінус 675,00 грн );  

  

Вишневський МЦ  . КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» (серпень – мінус 

675,00 грн, вересень – плюс 675,00 грн );  

 

 

2. Доручити провести зміни до кошторисів та місячних планів асигнувань 

на 2021 рік в розрізі кодів економічної класифікації видатків по: 

Регіональному центру з НБВПД у Київській області – головному бухгалтеру 

Іщенко О.Б. 

Білоцерківському 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 –головному бухгалтеру Івановій О.  
 
 
 
 
 
 
Голова керівної ради         О. В. Дегтяр 
 
 
Секретар засідання               О. Ф. Дзекан 
 
 



 

 

ПРОТОКОЛ № 13 
 

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 

 

10.09.2021 

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

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

На засіданні присутні: 

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

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

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, 

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань Регіонального 

центру та підпорядкованих йому місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги на 2021 рік з метою раціонального використання 

бюджетних коштів та уникнення кредиторської заборгованості. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Іщенко О.Б, запропонувала внести зміни до кошторисів та 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: 

Дегтяр О.В., запропонував ухвалити зміни до кошторисів та помісячних 

планів асигнувань Регіонального та підпорядкованих місцевих центрів на 2021 

рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 3 - одноголосно. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Внести зміни до кошторисів  та помісячних планів асигнувань на 2021 

рік за бюджетною програмою КПКВК 3603020 «Забезпечення формування та 

функціонування системи безоплатної правової допомоги» по: 

КЕКВ 5000 «Інші видатки» 

    Білоцерківський МЦ КЕКВ 2210   «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» (вересень –плюс  1100,00 грн, листопад – мінус 1100,00 грн); 

    Броварський МЦ   КЕКВ 2210   «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

(вересень –мінус  1100,00 грн, листопад – плюс 1100,00 грн); 

 

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» 

Регіональний центр з НБВПД у Київській області (КЕКВ 2272 «Оплата 

водопостачання та водовідведення» (вересень – плюс 100,00 грн, листопад – мінус 

100,00 грн)  

Білоцерківський МЦ (КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та 

водовідведення» (вересень – плюс 440,00 грн, листопад – мінус 440,00 грн  ) КЕКВ 

2273 «Оплата електроенергії»(жовтень –плюс 2180,00 грн , грудень –мінус 

2180,00 грн); 

Броварський МЦ  (КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та 

водовідведення» (вересень – мінус 340,00 грн, листопад – плюс 340,00 грн, ) КЕКВ 

2273 «Оплата електроенергії»(жовтень – мінус 2180,00 грн грудень – плюс 

2180,00 грн, вересень –плюс 10780,00 грн , грудень –мінус 10780,00 грн); 

Вишневському МЦ (КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та 

водовідведення» (вересень – мінус 200,00 грн, листопад – плюс 200,00 грн  ), 

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» (вересень – мінус 600,00 грн, листопад – 

плюс 600,00 грн  ) 

 

 

2. Доручити провести зміни до кошторисів та місячних планів асигнувань 

на 2021 рік в розрізі кодів економічної класифікації видатків по: 

Регіональному центру з НБВПД у Київській області – головному бухгалтеру 



 

 

Іщенко О.Б. 

Білоцерківському 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 –головному бухгалтеру Івановій О..  
 

 

 

 

 

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

 

 



 

 

ПРОТОКОЛ № 14 
 

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 

 

20.09.2021 

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, 

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. Про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань Регіонального 

центру та підпорядкованих йому місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги на 2021 рік з метою раціонального використання 

бюджетних коштів та уникнення кредиторської заборгованості. 

 

 

 СЛУХАЛИ: 

1. Іщенко О.Б, запропонувала внести зміни до кошторисів та помісячних 



 

 

планів асигнувань Регіонального та підпорядкованих йому місцевих центрів на 

2021 рік за бюджетними програмами КПКВК 3603030 «Оплата послуг та 

відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної 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 2021 

рік. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 4 - одноголосно. 

 

 

1. Ввести зміни до кошторисів  та помісячних планів асигнувань на 2021 

рік за бюджетною програмою КПКВК 3603030 «Оплата послуг та відшкодування 

витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги» по: 

 

               КЕКВ 5000 «Інші видатки» 

 

          Регіональний центр з НБВПД у Київській області КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» (вересень –плюс 1025000,00 грн, жовтень –плюс 

860000,00 грн   листопад- мінус 1060000,00 грн, грудень – мінус 825000,00 грн,);  

         Білоцерківський МЦ (КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» плюс 

49000,00 грн (вересень –плюс 49000,00 грн , вересень – плюс 175000,00 грн, 

жовтень – плюс 140000,00 грн, листопад – мінус 140000,00 грн грудень – мінус 

175000,00 грн,);         

          Броварський МЦ (КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» мінус 

49000,00 грн (вересень –мінус 49000,00 грн , жовтень – плюс 50000,00 грн, грудень 

– мінус 50000,00 грн,);  

          Вишневський МЦ (КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  

(жовтень –плюс 50000,00 грн , грудень – мінус 50000,00 грн,); 

            

2. Доручити провести зміни до кошторисів та місячних планів асигнувань 

на 2021 рік в розрізі кодів економічної класифікації видатків по: 

Регіональному центру з НБВПД у Київській області – головному бухгалтеру 

Іщенко О.Б. 

Білоцерківському 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 –головному бухгалтеру Івановій О.  
 

 

 

 

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

 
 



 

 

ПРОТОКОЛ № 15 
 

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 

 

24.09.2021 

Час проведення наради: 12-00 (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, 

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. Про внесення змін штатних розписів Регіонального центру та 

підпорядкованих йому місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги на 2021 рік у зв’язку з внесенням змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 20 червня 2012 р. № 552 «Про умови оплати праці працівників 

Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних 

відділень». 

  

СЛУХАЛИ: 

1. Іщенко О.Б, ознайомила з основними положеннями змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 552 «Про умови оплати праці 



 

 

працівників Координаційного центру з надання правової допомоги та його 

територіальних відділень»  в частині збільшення посадових окладів працівників 

Регіонального центру та місцевих центрів Київської області відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 № 919 «Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 552».  

Також повідомила, що нові штатні розписи будуть застосовуватися з 8 вересня 

2021. Запропонувала до розгляду проекти штатних розписів центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Київської області на 2021 рік 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Кіккас В.Е., запропонував ухвалити зміни до штатних розписів на 2021 рік. 

 

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 Івановій О. 

 

 

 

 

 

 

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

 


