
Витяг з протоколу № 4 
засідання Керівної ради

Дата проведення: ЗО грудня 2020 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 
5ВПД 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 Т.В.

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

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

безоплатної вторинної правової допомоги у Черкаській області за IV квартал 2020 
року.

2. Розгляд та погодження проектів річних планів діяльності Регіонального та 
місцевих центрів на 2021 рік. Розгляд та погоджений пропозицій щодо 
фінансування заходів річних планів діяльності Регіонального та місцевих центрів 
на 2021 рік.

3. Затвердження плану роботи керівної ради на 2021 рік.

1. Слухали: директора Регіонального ..центру Левицького В. К., який 
відкрив засідання та довів до відома інформацію щодо підсумків роботи 
Регіонального центру за IV квартал 2020 року. Так, протягом зазначеного періоду 
Регіональним центром видано 623 доручення у кримінальному провадженні, з 
них:

• 205 -  особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину та / або стосовно 
яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;

• 366 -  для здійснення захисту за призначенням;
• 34 -  для участі у проведенні окремих процесуальних дій у кримінальних 

провадженнях;
• 6 -  у процедурах з продовження, зміни або припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру;
• 6 -  у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до 

статті 537 КІЖ;
• 2 -  особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання 

в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі;
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• 4 -  особам, до яких застосовано адміністративне затримання;
• 0 -  особам, до яких застосовано адміністративний арешт.

Забезпечено проведення спостереження за роботою адвокатів системи 
безоплатної правової допомоги у судових засіданнях у кримінальному процесі та 
у справах, які розглядаються в порядку цивільного, адміністративного 
судочинства та роботою юристів місцевих центрів, які здійснюють 
представництво інтересів клієнтів.

Слухали : Директорів місцевих центрів, які почергово оголосили 
статистичні показники роботи.

В структурі Регіонального центру функціонують 4 місцеві центри:
1. Золотоніський місцевий центр з надання правової допомоги;
2. Смілянський місцевий центр з надання правової допомоги;
3. Уманський місцевий центр з надання правової допомоги;
4. Черкаський місцевий центр з надання правової допомоги.

Директор Золотоніського місцевого центу Брус С. М.:
За період з 01.10.2020 по 30.12.2020 року Золотоніським місцевим центром 

з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 
структурними підрозділами, було зареєстровано 1030 звернень клієнтів, 933 
особам було надано правову консультацію, 97 із них написали письмову заяву про 
надання БВПД. В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було 
прийнято 97 рішень про надання БВПД, надано 33 доручення адвокатам та 63 
накази штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення 
процесуальних документів). Рішення про відмову в наданні безоплатної 
вторинної правової допомоги не приймались.

Директор Смілянського місцевого центру Савчук Є.В.:
За період з 01.10.2020 року по 30.12.2020 poicf місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його структурним підрозділом, було 
зареєстровано 1139 звернень клієнтів, 1139 особам було надано правову 
консультацію, 73 із них подали письмові заяви про надання БВПД.

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 
_65 рішень,про надання БВПД та надано _45_ доручень адвокатам та _20_ 
наказів штатним працівниками (представництво клієнта в суді або оформлення 
процесуальних документів). По 6 письмовим зверненням було надано відмову у 
наданні БВПД.

Директор Уманського місцевого центру Квасюк В.В.:
За період з 01 жовтня по ЗО грудня 2020 року Уманським місцевим центром 

з надання БВПД та бюро правової допомоги, що є його відокремленими 
структурними підрозділами, було зареєстровано 965 звернень клієнтів (з них 
нових клієнтів -  458), 892 особам було надано правову консультацію, 73 із них
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написали письмову заяву про надання БВПД. 0 клієнтів було перенаправлено до 
інших провайдерів надання БПД.

В результаті розгляду письмових заяв про надання БВПД, було прийнято 73 
рішеннь про надання БВПД та надано 47 дорученнь адвокатам та 36 довіреностей 
штатним працівникам (представництво клієнта в суді або оформлення 
процесуальних документів), в тому числі видано 10 наказів про заміну адвокатів 
та працівників, які надають БВПД. По письмовому зверненні було надано відмову 
у наданні БВПД.

Директор Черкаського місцевого центру Скіць С. М.:
За період з 01.10.2020 року по 30.12.2020 року місцевим центром з надання 

БВПД та бюро правової допомоги, що є його структурним підрозділом, було 
зареєстровано 1096 звернень клієнтів, 1013 особам було надано правову 
консультацію, 83 із них подали письмові заяви про надання Розділ II. 
Результативні показники діяльності. БВПД.

Ухвалили: інформацію взяти до відома.
у;

2. Слухали: заступника директора Регіонального центру з надання БВПД 
у Черкаській області Ломіногіну Т.В. та директорів місцевих центрів, які 
доповіли про проекти річних планів діяльності, зокрема, основні напрямки, 
заплановані заходи, періодичність їх виконання та відповідальних осіб.

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0, «утримались» - 0.
Вирішили: Погодити проекти річних планів діяльності Регіонального та 

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Черкаської області на 2021 рік.

Слухали: заступника директора Регіонального центру з надання БВПД у 
Черкаській області Ломіногіну Т.В. та директорів місцевих центрів, які 
доповіли про пропозиції щодо фінансування заходів річних планів діяльності 
Регіонального та місцевих центрів на 2021 рік.

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0, «утримались» - 0.
Вирішили: Погодити проекти пропозицій щодо фінансування заходів 

річних планів діяльності Регіонального та місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Черкаської області на 2021 рік.

3. Слухали: директора Регіонального центру з надання БВПД у 
Черкаській області Левицького В. К., який повідомив про основні складові 
плану роботи керівної ради директорів Регіонального та місцевих центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги Черкаської області на 2021 
рік: структуру, перелік заходів, періодичність розгляду.

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0, «утримались» - 0.
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Вирішили: схвалити план роботи керівної ради директорів Регіонального 
та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Черкаської області на 2021 рік.

Голова Керівної ради

Секретар Керівної ради

Левицький В. К.

Ломіногіна Т.В.
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