
Витяг з протоколу № 2 
засідання Керівної ради

Дата проведення: 29 червня 2022 року
Час проведення: 11 год. 00 хв.
Місце проведення: приміщення Регіонального центру:
м. Черкаси, бул. Шевченка, 185, каб. 529 (режим відеоконференції).

Присутні члени Керівної ради: в.о.директора Регіонального центру з 
надання БВПД у Черкаській області Ломіногіна Т.В., директор Золотоніського 
місцевого центу Брус С. М., директор Смілянського місцевого центру Савчук Є. 
В., директор Уманського місцевого центру Квасюк В.В., директор Черкаського 
місцеврго центру Мостова І.М., секретар керівної ради - заступник директора 
Гегіонального центру Ломіногіна Т.В.

Відсутні: Директор Регіонального центру з надання БВПД у Черкаській 
області Левицький В.К. (перебуває на лікарняному).

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 II квартал 2022 
року.

2. Аналіз виконання кошторису за відповідний бюджетний період.
3. Стан матеріально-технічного забезпечення.

1. Слухали : в.о.директора Регіонального центру з надання БВПД у 
Черкаській області Ломіногіну Т.В., яка відкрила засідання керівної ради директорів 
Регіонального та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Черкаській області та довела до відоме інформацію щодо підсумків 
роботи Регіонального центру за II квартал 2022 року у т.ч. щодо видання доручень у 
кримінальному провадженні:

- 398 доручень 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;

- 37 доручень 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;

- 9 доручень 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;

- 6 доручень для надання безоплатної правової допомоги засудженим особам. 
Відповідно до встановленого порядку, Регіональним центром з надання БВПД у 
Чернівецькій області у II кварталі 2022 року видано:



- 361 доручення 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;

- 13 доручень для надання безоплатної правової допомоги затриманим особам в 
адміністративному порядку;

- 12 доручень для надання безоплатної правової допомоги особам арештованим 
і а вчинення адміністративного правопорушення.

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 II квартал 2022 року. Статистичні показники наступні:

Золотоніський місцевій центр з надання БВПД :

Назва місцевого центру з 
надання БВПД/Бюро 

правової допомоги

Кількість 
зареєстрованих 

звернень клієнтів

Кількість 
прийнятих 
рішень про 

надання БВПД

Кількість виданих 
центром доручень 
про призначення 

адвоката

Кількість 
виданих центром 

наказів 
працівникам 

відділу 
представництва/ 
бюро правової 

допомоги

Золотоніський місцевий 
центр з надання БВПД 
(центральний офіс)

188 43 30 13

Золотоніське бюро 315 26 18 8

Драбівське бюро 230 14 1 13

Канівське бюро 395 23 12 11

Чорнобаїське бюро 303 20 9 11

Всього 1431 126 70 56
А -» '* » *

Уманський місцевій центр з надання БВПД :
Назва місцевого центру з 
надання БВПД, бюро

Кількість 
зареєстрованих 
звернень клієнтів

Кількість 
прийнятих рішень 
про надання 
БВПД

Кількість виданих 
центром доручень 
про призначення 
адвоката

Кількість 
виданих 
центром наказів 
працівникам про 
надання БВПД

Уманський місцевий 
центр з надання БВПД 
(центральний офіс)

398 38 33 5

Жашківське бюро 227 8 2 6

Маньківське бюро 212 23 12 11

Монастирищенське бюро 74 4 3 1

Тальнівське бюро 113 1 1 0

Катеринопільське бюро 0 0 0 0

Христинівське бюро 264 7 4 3

Уманське бюро 135 2 1 1

Ьсього 1423 83 55 27



Черкаський місцевій центр з надання БВПД :

Назва місцевого центру з 
надання БВПД, бюро

Кількість 
зареєстрованих 
звернень клієнтів

Кількість 
прийнятих рішень 
про надання 
БВПД

Кількість виданих 
центром доручень 
про призначення 
адвоката

Кількість 
виданих 
центром наказів 
працівникам про 
надання БВПД

Черкаський місцевий 
центр з надання БВПД 
(центральний офіс)

1168 92 83 27

Чигиринське бюро 310 Г - 1

Всього 1478 93 83 28

Сміянський місцевій центр з надання БВПД :

Назва місцевого центру з 
надання БВПД, бюро

Кількість 
зареєстрованих 
звернень клієнтів

Кількість 
прийнятих рішень 
про надання 
БВПД

Кількість виданих 
центром доручень 
про призначення 
адвоката

Кількість 
виданих 
центром наказів 
працівникам про 
надання БВПД

Смілянський місцевий 
центр з надання БВПД 
(центральний офіс)

55 8 3 5

Смілянське бюро правової 
допомоги

112 17 7 10

Городищенське бюро 
правової допомоги

91 2 0 2

Кам’янське бюро правової 
р опомоги

170 3 1 2

Корсунь-Шевченківське 
бюро правової допомоги

191 4 1 3

Лисянське бюро правової 
допомоги

247 5 0
9

5

Шполянське бюро 
правової допомоги

84 9 0 9

Звенигородське бюро 
правової допомоги

183 12 2 10

Всього 1133 60 14 46

Проведено аналіз зазначених вище показників.
За результатами, крім іншого, в.о.директора Регіонального центру з надання 

БВПД у Черкаській області Ломіногіна Т.В. звернула увагу директора Уманського 
місцевого центру з надання БВПД Квасюка В.В. на нерівномірність розподілу 
доручень про надання БВПД між адвокатами та юристами центру: 33 та 5 відповідно. 
Заслухано його пояснення.

Директору Уманського місцевого центру доручено вжити невідкладних 
заходів щодо недопущення в подальшому такої ситуації.

Звернуто увагу директора Смілянського місцевого центру з надання БВПД 
Савчука Є.В. на найнижчі показники роботи з надання вторинної правової допомоги 
у II кварталі 2022 року у порівнянні з іншими місцевими центрами Черкаської 
області. Золотоніським місцевим центром (центральний офіс та Золотоніське бюро)



надано БВПД 69, Уманським місцевим центром (центральний офіс та Уманське 
бюро) - 40, Черкаським місцевим центром (центральний офіс та Черкаським бюро) - 
' 10, в той час, як Смілянським місцевим центром (центральний офіс та Смілянське 
бюро) - 25.

Заслухано пояснення Савчука Є.В.
Директору Смілянського місцевого центру доручено вжити невідкладних 

заходів щодо підвищення показників роботи та недопущення в подальшому такої 
ситуації.

Ухвалили: інформацію взяти до відома. Директорам Смілянського та 
Уманського місцевих центрів вжити невідкладних заходів щодо виправлення 
зазначених вище ситуацій.

2. Слухали: головного бухгалтера Регіонального центру з надання БВПД у 
Черкаській області Ткаченко О.І., яка довела до відома аналіз виконання кошторису 
за відповідний бюджетний період.

Слухали директорів Золотоніського, Смілянського, Уманського, Черкаського 
місцевих центрів, які інформували про виконання кошторису за відповідний 
бюджетний період.

Ухвалили: інформацію взяти до відома.

3. Слухали: заступника начальника відділу організаційної роботи, юридичного 
забезпечення та розвитку інфраструктури Гретченка В.І., директорів Золотоніського, 
Смілянського, Уманського, Черкаського місцевих центрів, які доповіли про стан 
матеріально-технічного забезпечення.

Відзначили, що центри забезпечені необхідною орг.технікою. Проте, мають 
місце непоодинокі випадки необхідності її оновлення через тривалий час 
експлуатації.

Обговорили надані на виконання доручення Координаційного центру з 
надання правової допомоги пропозиції щодо потреб у забезпеченні орг.технікою, а 
< аме:

Регіональний центр: 3 ноутбуки; 2 планшета; ^
Золотоніський місцевій центр з надання БВПД: 5 ноутбуків, 1 планшет;
Смілянський місцевій центр з надання БВПД: 8 ноутбуків, 7 планшетів;
Уманський місцевій центр з надання БВПД: 7 ноутбуків, 7 планшетів;
Черкаський місцевій центр з надання БВПД: 1 ноутбук, 0 планшетів.
Загалом по Черкаському регіону: 24 ноутбуки, 17 планшетів.

Вирішили: Погодити зазначену вище кількісну потребу у оргтехніці, а саме: 
ноутбуках, планшетах.

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

В.о.голови Керівної ради Тетяна ЛОМІНОГІНА

Секретар Керівної ради р Тетяна ЛОМІНОГІНА


