
Витяг з протоколу № 5 
засідання Керівної ради директорів Регіонального та місцевих 

центрів з надання БВПД Черкаської області

Дата проведення: 30.12.2020
Місце проведення: приміщення Регіонального центру з надання БВПД у 

Черкаській області: м. Черкаси, бул. Шевченка, 185, каб.529.

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

Запрошені: головний бухгалтер Регіонального центру Ткаченко О.І.

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

Порядок денний засідання:
1. Розгляд питання щодо законодавчих змін адміністративно-територіального 

устрою Черкаської області, відповідно до постанови Верховної Ради України «Про 
утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-ІХ.

2. Розгляд та затвердження пропозицій щодо зміни меж юрисдикції місцевих 
центрів з надання БВПД Черкаської області у зв’язку зі зміною меж адміністративно- 
територіальних одиниць.

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.

Директор поінформував про прийняту 17 л и д ц і  2020 року Верховною Радою 
України постанову № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», відповідно до якої у 
Черкаській області утворено:

- Звенигородський район (з адміністративним центром у місті Звенигородка) у складі 
територій Бужанської сільської, Ватутінської міської, Виноградської сільської, 
Вільшанської селищної, Водяницької сільської, Єрківської селищної, Звенигородської 
міської, Катерннопільської селищної, Лип’янської сільської, Лисянської селищної, 
Матусівської сільської, Мокрокалигірської сільської, Селищенської сільської, Стеблівської 
селищної, Тальнівської міської, Шевченківської сільської, Шполянської міської 
територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України;

- Золотоніський район (з адміністративним центром у місті Золотоноша) у складі 
територій Великохутірської сільської, Вознесенської сільської, Гельмязівської сільської, 
Драбівської селищної, Золотоніської міської, Зорівської сільської, Іркліївської сільської, 
Новодмитрівської сільської, Піщанської сільської, Чорнобаївської селищної, Шрамківської 
сільської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України;

- Уманський район (з адміністративним центром у місті Умань) у складі територій 
Бабанської селищної, Баштечківської сільської, Буцької селищної, Дмитрушківської
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сільської, Жашківської міської, Іваньківської сільської, Ладижинської сільської, 
Маньківської селищної, Монастирищенської міської, Паланської сільської, Уманської 
міської, Христинівської міської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів 
України;

- Черкаський район (з адміністративним центром у місті Черкаси) у складі територій 
Балаклеївської сільської, Березняківської сільської, Білозірської сільської, Бобрицької 
сільської, Будищенської сільської, Городищенської міської, Кам’янської міської, Канівської 
міської, Корсунь-Шевченківської міської, Леськівської сільської, Ліплявської сільської, 
Медведівської сільської, Михайлівської сільської, Мліївської сільської, Мошнівської 
сільської, Набутівської сільської, Ротмістрівської сільської, Руськополянської сільської, 
Сагунівської сільської, Смілянської міської, Степанецької сільської, Степанківської 
сільської, Тернівської сільської, Червонослобідської сільської, Черкаської міської, 
Чигиринської міської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Зазначеною вище постановою у Черкаській області ліквідовано: Городищенський, 
Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам’янський, Канівський, 
Катеринопільський, Корсунь-Шевченківський, Лисянський, Маньківський, 
Монастирищенський, Смілянський, Тальнівський, Уманський, Христинівський, 
Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський, Шполянський райони.

Згідно статті 16 Закону України “Про безоплатну правову допомогу”, Міністерство 
юстиції України утворює регіональні та місцеві центри з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги.

Центри є територіальними відділеннями Координаційного центру з надання правової 
допомоги і утворюються з урахуванням потреб відповідної адміністративно- 
територіальної одиниці та забезпечення доступу осіб до безоплатної вторинної правової 
допомоги.

Діяльність центрів поширюється на територію відповідної адміністративно- 
територіальної одиниці.

В Черкаській області створено та діє 4 місцевих центри з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги: у містах Золотоноші, Смілі*^ані, Черкасах.

На сьогодні пунктом 2 Положення про відповідний центр з надання БВПД, визначена 
наступна юрисдикція центрів:

1. Діяльність Золотоніського МЦ поширюється на територію Золотоніського, 
Драбівського, Чорнобаївського, Канівського районів та м.Золотоношу.

2. Діяльність Смілянського МЦ поширюється на територію Смілянського, 
Кам’янського, Г-ородищенського, Шполянського, Звенигородського, Лисянського, 
Корсунь-Шевченківського районів та міст Ватутіно, Сміла.

3. Діяльність Уманського МЦ поширюється на територію Жашківського, 
Катеринопільського, Маньківського, Монастирищенського, Тальнівського, Уманського, 
Христинівського районів та м.Умані.

4. Діяльність Черкаського МЦ поширюється на територію Черкаського, 
Чигиринського районів та м.Черкаси.

До структури центрів включені бюро правової допомоги (як окремі відділи), а саме:
- у Золотоніському МЦ - Канівське, Драбівське, Чорнобаївське бюро правової 

допомоги;
- у Смілянському МЦ - Кам’янське, Городищенське, Шполянське, Звенигородське, 

Лисянське, Корсунь-Шевченківське бюро правової допомоги;



- у Уманському МЦ - Тальнівське, Жашківське, Христинівське, Монастирищенське, 
Катеринопільське, Маньківське бюро правової допомоги;

- у Черкаському МЦ - Чигиринське бюро правової допомоги.

У зв’язку з прийняттям постанови Верховної Ради України «Про утворення та 
ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-ІХ та зміною меж адміністративно- 
територіальних одиниць і ліквідацію районів, змінилась територія відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць на які поширюється діяльність місцевих центрів.

Так, у Черкаській області:
- створено нову адміністративно-територіальну одиницю: Звенигородський район;
- ліквідовано Смілянський район;
- міста Смілу, К.-Шевченківський, Городище, Кам’янку віднесено до Черкаського 

району;
- місто Тальне, смт.Катеринопіль віднесено до Звенигородського району;
- місто Канів віднесено до Черкаського району.

Ухвалили: інформацію взяти до відома.

2. Слухали: директора Регіонального центру Левицького В.К., який зазначив, що 
постає питання щодо застосування та реалізації системою БПД Черкаської області 
положень постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 
17.07.2020 № 807-ІХ. Щодо цього питання попередньо місцеві центри надали письмові 
пропозиції та мають свою точку зору.

Питання винесено на обговорення.
Директорами місцевих центрів висловлено пропозиції, а саме:

- директор Золотоніського МЦ Брус С.М. надав пропозицію не змінювати структуру 
місцевого центру, а змінити межі юрисдикції центру, залишивши територію 
обслуговування такою, як вона наразі є. Канівське бюро правової допомоги залишити у 
структурі Золотоніського МЦ;

- директор Смілянського МЦ Савчук Є.В. висловив таку ж саму пропозицію, як і 
директор Золотоніського МЦ та просив не ліквідовувати Смілянський МЦ (у зв’язку з 
ліквідацією Смілянського району та підпорядкування дц^Сміли до іншого Черкаського 
району), а також Кам’янське, К.-Шевченківське, Городищенське бюро правової допомоги 
залишити у структурі Смілянського МЦ. Зазначив, що вважає недоцільним змінювати 
структуру центрів та їх перелік, оскільки це призведе до необхідності витрачання значних 
бюджетних коштів та тривалої дезорганізації роботи центрів, що не сприятиме якісному 
наданню безоплатної правової допомоги;

- директор Уманського МЦ Квасюк В.В. висловив таку ж саму пропозицію, як і 
попередні директори та просив залишити у структурі Уманського МЦ Тальнівське, 
Катеринопільське бюро правової допомоги;

- директор Черкаського МЦ підтримав пропозицію зазначених вище членів керівної 
ради та просив залишити у підпорядкуванні інших місцевих центрів, яке на сьогодні 
затверджене Координаційним центром, Канівське, Кам’янське, К.-Шевченківське, 
Городищенське, Тальнівське, Катеринопільське бюро правової допомоги. Структуру 
Черкаського МЦ не змінювати.

Враховуючи потреби відповідної адміністративно-територіальної одиниці та 
створення територіальних громад, членами керівної ради запропоновано визначити межі 
юрисдикції місцевих центрів з надання БВПД Черкаської області за наступним 
принципом:

З



Назва центру Юрисдикція центру

Золотоніський
МЦ

Золотоніський район у складі територій Великохутірської 
сільської, Вознесенської сільської, Гельмязівської сільської, Драбівської 
селищної, Золотоніської міської, Зорівської сільської, Іркліївської 
сільської, Новодмитрівської сільської, Піщанської сільської, 
Чорнобаївської селищної, Шрамківської сільської територіальних 
громад.

Території Бобрицької сільської, Канівської міської, Ліплявської 
сільської, Степанецької сільської територіальної громади Черкаського 
району.

Смілянський МЦ Звенигородський район у складі Бужанської сільської, 
Ватутінської міської, Виноградської сільської, Вільшанської селищної, 
Водяницької сільської, Єрківської селищної, Звенигородської міської, 
Лип’янської сільської, Лисянської селищної, Матусівської сільської, 
Мокрокалигірської сільської, Селищенської сільської, Стеблівської 
селищної, Шевченківської сільської, Шполянської міської 
територіальних громад.

Території Балаклеївської сільської, Березняківської сільської, 
Городшценської міської, Кам’янської міської, Корсунь-Шевченківської 
міської, Мліївської сільської, Набутівської сільської, Ротмістрівської 
сільської, Смілянської міської, Тернівської сільської, Михайлівської 
сільської територіальних громад Черкаського району.

Уманський МЦ Уманський район у складі територій Бабанської селищної, 
Баштечківської сільської, Буцької селищної, Дмитрушківської сільської, 
Жашківської міської, Іваньківської сільської, Ладижинської сільської, 
Маньківської селищної, Монастирищенської міської, Паланської 
сільської, Уманської міської, Христинівської міської територіальних 
громад;

Території Катеринопільської селищної Тальнівської міської 
територіальних громад Звенигородського району .

Черкаський МЦ Черкаський район у складі територій Білозірської сільської, 
Будищенської сільської, Леськівської сільської, Медведівської сільської, 
Мліївської сільської, Мошнівської сільської, Руськополянської 
сільської, Сагунівської сільської, Степанківської сільської, 
Червонослобідської сільської, Черкаської міської, Чигиринської міської 
територіальних громад.

Члени керівної ради одноголосно висловили пропозиції здійснити зміну меж 
юрисдикції місцевих центрів шляхом внесення змін до п.2 Положення про відповідний 
місцевий центр.

Директором Регіонального центру Левицьким В.К. винесено на обговорення 
доцільність визначення у п. 2 Положення юрисдикції центрів, зазначивши не лише райони, 
а і сільські, селищні, міські територіальні громади.

Членами керівної ради висловлено точку зору щодо доцільності зазначеного вище.

Враховуючи результати обговорення, директором Регіонального центру Левицьким 
В.К. винесено на голосування членів керівної ради наступні питання:

4



1. Затвердження пропозицій щодо зміни меж юрисдикції місцевих центрів з 
надання БВПД Черкаської області у зв’язку зі зміною меж адміністративно- 
територіальних одиниць.

1. Вирішили: визначити межі юрисдикції місцевих центрів з надання БВПД 
Черкаської області за наступним принципом:

Назва центру Юрисдикція центру

Золотоніський МЦ Золотоніський район у складі територій Великохутірської сільської, 
Вознесенської сільської, Гельмязівської сільської, Драбівської селищної, 
Золотоніської міської, Зорівської сільської, Іркліївської сільської, 
Новодмитрівської сільської, Піщанської сільської, Чорнобаївської селищної, 
Шрамківської сільської територіальних громад.

Території Бобрицької сільської, Канівської міської, Ліплявської сільської, 
Степанецької сільської територіальної громади Черкаського району.

Смілянський МЦ Звенигородський район у складі Бужанської сільської, Ватутінської 
міської, Виноградської сільської, Вільшанської селищної, Водяницької 
сільської, Єрківської селищної, Звенигородської міської, Лип’янської 
сільської, Лисянської селищної, Матусівської сільської, Мокрокалигірської 
сільської, Селищенської сільської, Стеблівської селищної, Шевченківської 
сільської, Шполянської міської територіальних громад.

Території Балаклеївської сільської, Березняківської сільської, 
Городищенської міської, Кам’янської міської, Корсунь-Шевченківської 
міської, Мліївської сільської, Набутівської сільської, Ротмістрі вської 
сільської, Смілянської міської, Тернівської сільської, Михайлівської сільської 
територіальних громад Черкаського району.

Уманський МЦ Уманський район у складі територій Бабанської селищної, 
Баштечківської сільської, Буцької селищної, Дмитрушківської сільської, 
Жашківської міської, Іваньківської сільської, Ладижинської сільської, 
Маньківської селищної, Монастирищенської міської, Паланської сільської, 
Уманської міської, Христинівської міської територіальних громад;

Території Катеринопільської селищної Тальнівської міської 
територіальних громад Звенигородського району .

Черкаський МЦ

'

*•

Черкаський район у складі територій Білозірської сільської, 
Будищенської сільської, Леськівської сільської, Медведівської сільської, 
Мліївської сільської, Мошнівської сільської. Руськополянської сільської, 
Сагунівської сільської, Степанківської сільської, Червонослобідської 
сільської, Черкаської міської, Чигиринської міської територіальних громад.

МЦ Кількість населення Кількість рад, що 
об’єднані

Обднан.громад, кв. км

Золотоніський МЦ 193795 131 5619,4
Смілянський МЦ 340828 190 6794,3
Уманський МЦ 315951 203 6231,5
Черкаський МЦ 341563 32 2285,7

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

2. Затвердження пропозицій щодо зміни меж юрисдикції місцевих центрів



шляхом внесення змін до пунктів 2 окремих Положень про Золотоніський, 
Смілянський, Уманський, Черкаський місцеві центри з надання БВПД.

2. Вирішили: затвердити пропозиції щодо зміни меж юрисдикції місцевих центрів 
(як зазначено вище) шляхом внесення змін до пунктів 2 окремих Положень про 
Золотоніський, Смілянський, Уманський, Черкаський місцеві центри з надання БВПД. У 
тексті змін зазначати не лише райони, а і сільські, селищні, міські територіальні громади.
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