
Витяг з протоколу № 1 
засідання Керівної ради

Дата проведення: 12 січня 2021 року
Час проведення: 14 год. 00 хв.
Місце проведення: приміщення Регіонального центру:
м. Черкаси, бул. Шевченка, 185 (режим відеоконференції).

Присутні члени Керівної ради: директор Регіонального центру з надання 
БВПД у Черкаській області Левицький В. К., директор Золотоніського місцевого 
центу Брус С. М., директор Смілянського місцевого центру Савчук Є. В., директор 
Уманського місцевого центру Квасюк В.В., директор Черкаського місцевого 
центру Скіць С. М., секретар Керівної ради заступник директора Регіонального 
центру з надання БВПД у Черкаській області Ломіногіна ХВ.

Запрошені: головний бухгалтер Регіонального центру з надання БВПД у 
Черкаській області Ткаченко О.І., бухгалтери місцевих центрів.

Вступне слово: Левицький Віктор Казимирович -  директор Регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Черкаській області.

Порядок денний засідання:
1. Затвердження кошторисів по КПКВК 3603020 «Забезпечення 

формування та функціювання системи безоплатної правової допомоги», КПКВК 
3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги» та планів асигнувань на 2021 рік.

2. Аналіз виконання кошторису за попередній бюджетний період. Розгляд 
пропозицій та затвердження штатного розпису Регіонального та місцевих центрів 
на 2021 рік.

3. Питання основної діяльності:
3.1. Укладання контрактів з адвокатами на 2021 рік.

1. Слухали: директора Регіонального центру Левицького В. К., який 
відкрив засідання керівної ради директорів Регіонального та місцевих центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Черкаської області, створеної з 
метою взаємодії Регіонального та місцевих центрів, узгодження питань, 
пов'язаних з бюджетним процесом та інших питань важливих для подальшого 
функціонування системи безоплатної правової допомоги.

Слухали: головного бухгалтера Регіонального центру Ткаченко О.І., яка 
доповіла, щодо доведених сум річного фінансування РЦ та МЦ відповідно до 
витягу з річного розпису асигнувань Державного бюджету на 2020 рік за 
бюджетними програмами КПКВК 3603020 «Забезпечення формування та 
функціонування системи безоплатної правової допомоги».

Виступили: директор Регіонального центру з надання БВПД у Черкаській 
області Левицький В. К., директор Золотоніського місцевого центу Брус С. М., 
директор Смілянського місцевого центру Савчук Є. В., директор Уманського 
місцевого центру Квасюк В.В., директор Черкаського місцевого центру Скіць 
С.М.

Вирішили: Затвердити кошторис по КПКВК 3603020 “Забезпечення



формування та функціювання системи безоплатної правової допомоги” та 
КПКВК 3603030 “Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги” та плани асигнувань на 2021 рік.

Г о л о с у в а л и : «за» - одноголосно, «проти» - 0, «утримались» - 0.

2. Слухали: головного бухгалтера Регіонального центру Ткаченко О.І., яка 
проаналізувала виконання кошторису за попередній бюджетний період та 
запропонувала затвердити штатні розписи на 2020 рік по РЦ та кожному МЦ.

Вирішили: Затвердити штатні розписи Регіонального та місцевих центрів 
на 2020 рік.

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0, «утримались» - 0.

3. Слухали: заступника директора Регіонального центру Ломіногіну Т.В., яка 
повідомила присутнім, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 11.01.2012 № 8 «Про затвердження Порядку і умов укладення контрактів з 
адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній 
основі та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову 
допомогу на тимчасовій основі» (зі змінами), отримання адвокатами доручень для 
надання безоплатної правової допомоги у кримінальних провадженнях, цивільних 
та адміністративних справах здійснюється на підставі контракту укладеного з 
центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. На даний час
завершується робота з укладання контрактів з адвокатами на 2021 рік.

Ухвалили: інформацію взяти до*відома.

Голова Керівної ради

Секретар Керівної ради Ломіногіна Т.В.

Левицький В.К.


