
Витяг з протоколу № 1 
засідання Керівної ради

Дата проведення: 21 січня 2022 року
Час проведення: 11 год. 00 хв.
Місце проведення: приміщення Регіонального центру:
м. Черкаси, бул. Шевченка, 185, каб. 529 (режим відеоконференції).
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Присутні члени Керівної ради: директор Регіонального центру з надання 
БВПД у Черкаській області Левицький В. K., директор Золотоніського місцевого 
центу Брус C. M., директор Смілянського місцевого центру Савчук Є. В., директор 
Уманського місцевого центру Квасюк В.В., директор Черкаського місцевого 
центру Мостова І.М., секретар керівної ради - заступник директора Регіонального 
центру Ломіногіна Т.В.

Запрошені: головний бухгалтер Регіонального центру з надання БВПД у 
Черкаській області Ткаченко О.І., начальник відділу фінансів, бухгалтерського 
обліку та звітності Новіцька Т.А., бухгалтери місцевих центрів.

Порядок денний засідання:
1. Підведення підсумків роботи Регіонального та місцевих центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Черкаської області за 2021 рік.
2. Затвердження кошторисів по КІЖВК 3603020 «Забезпечення 

формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги», КПКВК 
3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги» та планів асигнувань на 2022 рік.

3. Аналіз виконання кошторису за попередній бюджетний період. Розгляд 
пропозицій та затвердження штатного розпису Регіонального та місцевих центрів 
на 2022 рік.

4. Про запровадження Міністерством юстиції України пілотного проекту 
щодо прийняття Регіональними центрами повідомлень про затримання осіб за 
вчинення кримінального або адміністративного правопорушення, опрацювання 
постанов/ухвал про залучення захисника за призначенням у кримінальному
провадженні або проведення окремої процесуальної дії.
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1. Слухали : директора Регіонального центру Левицького В. K., який відкрив 
засідання керівної ради директорів Регіонального та місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у Черкаській області та довів до відома 
інформацію щодо підсумків роботи Регіонального центру за 2021 рік у т.ч. щодо 
видання доручень у кримінальному провадженні:

- для надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, яка відповідно до 
положень кримінального процесуального законодавства вважається затриманою 
та/або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;

- для надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, у кримінальному 
провадженні стосовно якої відповідно до положень КПК України захисник 
залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту 
за призначенням;



- для надання безоплатної вторинної правової допомоги особі, у кримінальному 
провадженні стосовно якої відповідно до положень КПК України захисник 
залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для проведення окремої 
процесуальної дії;

- для надання безоплатної вторинної правової допомоги особі за ухвалою суду у 
кримінальних провадженнях щодо продовження, зміни або припинення застосування 
примусових заходів медичного характеру, у процедурах, пов'язаних з видачею особи 
(екстрадицією), або у разі вирішення судом питань під час виконання вироків 
відповідно до статті 537 КПК України;

- для надання безоплатної вторинної правової допомоги засудженим особам.
Прийняття повідомлень про застосування до осіб адміністративних арештів та

адміністративних затримань.

Слухали директорів Золотоніського, Смілянського, Уманського, Черкаського 
місцевих центрів, які повідомили та довели до відома інформацію щодо підсумків 
роботи за 2021 рік.

Ухвалили: інформацію взяти до відома.

2. 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, що на Регіональний центр та місцеві центри Черкаської області 
виділено фінансування в сумі 30 млн. 672 тис. 300 грн., по КПКВК 3603020 
«Забезпечення формування та функціювання системи безоплатної правової 
допомоги» - 22 млн. 169 тис. 900 грн., КПКВК 3603030 «Оплата послуг та 
відшкодування витрат адвокатів з надання бйібїі латної вторинної правової 
допомоги» - 8 млн. 502 тис. 400 грн.

Координаційним центром доведені суми річного фінансування РЦ та МЦ 
відповідно до витягу з річного розпису асигнувань Державного бюджету на 2022 
рік (за винятком надання кредитів з Державного бюджету України) та витягу з 
помісячного -розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету (за 
винятком надання кредитів з Державного бюджету України) за бюджетними 
програмами КПКВК 3603020 «Забезпечення формування та функціонування 
системи безоплатної правової допомоги», КПКВК 3603030 “Оплата послуг та 
відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги”. Зокрема, за бюджетною програмою КПКВК 3603020 «Забезпечення 
формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги» - 22 169 
900,00 грн. а саме:

Регіональний центр - 4 742 440,00 грн., в т.ч. заробітна плата та 
нарахування на заробітну плату 3 806 870,00 грн., використання товарів і послуг 
(крім комунальних) 777 620,00 грн. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 
157 950,00 грн.



Золотоніський МЦ - 3 956 360,00 грн, в т.ч. заробітна плата та нарахування 
на заробітну плату 3 448 780,00 грн., використання товарів і послуг (крім 
комунальних) 369 550,00 грн., з них кошти Світового Банку (для друку 
інформаційних матеріалів та придбання засобів захисту, транспортні послуги, 
відрядження) 52 200,00 грн. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 130
730.00 грн. Інші поточні видатки 7 300,00 грн.

Смілянський МЦ - 5 178 810,00 грн, в т.ч. заробітна плата та нарахування 
на заробітну плату 4 444 700,00 грн., використання товарів і послуг (крім 
комунальних) 449 510,00 грн., з них кошти Світового Банку (для друку 
інформаційних матеріалів та придбання засобів захисту, транспортні послуги, 
відрядження) 94 620,00 грн. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 271
600.00 грн. Інші поточні видатки 13 000,00 грн.

Уманський МЦ - 5 071 370,00 грн., в т.ч. заробітна плата та нарахування на 
заробітну плату 4 403 810,00 грн., використання товарів і послуг (крім 
комунальних) 475 030,00 грн., з них кошти Світового Банку (для друку 
інформаційних матеріалів та придбання засобів захисту, транспортні послуги, 
відрядження) 88 080,00 грн. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 181
430.00 грн. Інші поточні видатки 11 100,00 грн.

Черкаський МЦ - 3 220 920,00 грн, в т.ч. заробітна плата та нарахування на 
заробітну плату 2 550 240,00 грн. Використання товарів і послуг (крім 
комунальних) 586 890,00 грн., з них кошти Світового Банку (для друку 
інформаційних матеріалів та придбання засобів захисту, транспортні послуги, 
відрядження) 26 100,00 грн. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 77 990,00 
грн. Інші поточні видатки 5 800,00 грн.

Бюджетною програмою КПКВК 3603030 «Оплата послуг та відшкодування 
витрат адвокатів з надання безоплатної правової допомоги» на 2022 рік 
передбачено 8 502 400,00 грн.
Регіональний центр - 6 702 400,00 грн.,
Золотоніський МЦ - 500 000,00 грн.
Смілянський МЦ - 250000,00 грн.
Уманський МЦ - 300000 ,00 грн.
Черкаський МЦ - 750000,00 грн.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Питання оплати 
послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу” від 17.09.2014 № 465 (зі змінами), розмір оплати за годину 
роботи адвоката з надання правової допомоги становить 5% розміру 
прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на момент подання 
адвокатом акта.

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

Вирішили: Затвердити кошторис по 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” та плани асигнувань на 2022 рік.

3. Слухали: головного бухгалтера Регіонального центру Ткаченко О.І., яка



довела до відома результати аналізу виконання кошторису за попередній 
бюджетний період. Відповідно до затверджених кошторисів на попередній рік 
кошти використані за призначенням. За бюджетними програмами КГПСВК 
3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної 
правової допомоги» в сумі 8 452 036,59 грн. та КГЖВК 3603020 «Забезпечення 
формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги» в сумі 
19 816 311,78 грн.

Регіональним та місцевими центрами розроблено штатні розписи.
Штатна чисельність по системі БПД Черкаської області складає 140 

штатних одиниць:
Регіональний центр — 25;
Золотоніський МЦ — 27;
Смі лянський МЦ — 34;
Уманський МЦ — 34;
Черкаський МЦ — 20.
Фактично зайнятих - 75 одиниць (53,6 %) станом на 01.01.2022.
Штатна чисельність залишилася на рівні затверджених штатних розписів на 

2021 рік станом 10.12.2021.
Штатні розписи на 2022 рік Регіонального центру та кожного місцевого 

центру залишаються незмінними.

Вирішили: Затвердити штатні розписи Регіонального та місцевих центрів з 
надання БВПД на 2022 рік.

4. Слухали: директора Регіонального центру Левицького В. К., який 
детально поінформував про запровадження Міністерством юстиції України 
пілотного проекту щодо прийняття Регіональними центрами повідомлень про 
затримання осіб за вчинення кримінального або адміністративного 
правопорушення, опрацювання постанов/ухвал про залучення захисника за 
призначенням у кримінальному провадженая* або проведення окремої 
процесуальної дії.

Обговорено окремі аспекти реалізації цього проекту.

Ухвалили: інформацію взяти до відома.

Голова Керівної ради

Секретар Керівної ради

Віктор ЛЕВИЦЬКИИ

Тетяна ЛОМІНОГІНА


