
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

03 березня 2021 року м. Кропивницький

ПРОТОКОЛ № 2/2021

засідання Керівної ради Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Кіровоградській області

Голова Керівної ради:
Кропліс Леонід Володимирович -  директор Регіонального центру 

Секретар:
Ткач Валентина Григорівна -  начальник відділу організаційної роботи, 
юридичного забезпечення та розвитку інфраструктури Регіонального центру.

Члени Керівної ради:
Рибак Ольга Василівна -  директор Голованівського місцевого центру з 
надання БВПД,
Березніченко Станіслав Володимирович -  директор Кропивницького 
місцевого центру з надання БВПД,
Руденко Анатолій Миколайович -  директор Олександрійського місцевого 
центру з надання БВПД.

Присутні:

Шишкарьова О.Г. -  заступник директора Регіонального центру 
Зінов’єва Н.Г. -  головний бухгалтер Регіонального центру 
Вержицький Д.А. -  начальник відділу організації надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Регіонального центру;
Сосна Ю.А. -  начальниця відділу забезпечення якості правової допомоги та 
підвищення кваліфікації її надавачів Регіонального центру;
Салоїд О.М. -  начальниця відділу комунікації та правопросвітництва 
Регіонального центру;
Кокуш Т.М. -  начальниця відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності 
Регіонального центру.

Порядок денний:

ВИРІШИЛИ:
1. Про шляхи реалізації проекту «Волонтер БПД».
2. Про оплату праці працівників системи безоплатної правової 

допомоги Кіровоградської області.
1. СЛУХАЛИ: Заступниця директора О.Шишкарьова ознайомила 

присутніх з Положенням про волонтерську діяльність у сфері надання 
безоплатної правової допомоги.

і



Рекомендувала посилити інформаційну кампанію під час проведення 
правопросвітницьких заходів у навчальних закладах, установах, організаціях, 
роботою із ЗМІ, партнерами тощо.

Наголосила на дотриманні рекомендацій, наданих Координаційним 
центром з надання правової допомоги, звернути особливу увагу на процес 
відбору кандидатів час прийняття рішення про залучення кандидата у 
волонтери, за можливості розробити тести для кандидатів у волонтери.

Також, необхідно провести нараду про залучення волонтерів для усіх 
працівників місцевих центрів, включаючи бюро правової допомоги, які також 
можуть координувати діяльність волонтерів.

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

2. СЛУХАЛИ: Директор Регіонального центру Кропліс Л.В. «... У 
зв’язку із збільшенням фінансування по програмі класифікації видатків та 
кредитування державного бюджету 3603020 «Забезпечення формування та 
функціонування системи безоплатної правової допомоги» по фонду оплати 
праці на 2021 рік, з метою планомірного та раціонального використання 
бюджетних коштів пропоную розглянути питання встановлення надбавки за 
виконання особливо важливої роботи у 2021 році».

Директори місцевих центрів (Рибак О.В., Березніченко С.В., Руденко А.М.) 
у своїх виступах (додаються) внесли пропозиції щодо встановлення 
працівникам місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50% 
від посадового окладу.

ВИРІШИЛИ: Відповідно до Положення про встановлення надбавок, 
доплат, здійснення преміювання та надання матеріальної допомоги 
працівникам територіальних відділень Координаційного центру з надання 
правової допомоги -  регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги встановити з 01 березня 2021 року працівникам 
місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги надбавку 
за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50% від посадового 
окладу.

Голосували: “ за ” - 4
“проти” - немає 
“ утримались ” -  немає.

Рішення прийнято одноголосно.

Кропліс Л.В.: підвів підсумки засідання Керівної ради, наголосивши на 
підвищенні якості роботи з клієнтами, зокрема щодо якості надання письмових 
консультацій, здійсненні постійного аналізу та контролю за використанням 
коштів, наявності залишків на рахунках.

Голова Керівної ради 1 Кропліс Л.В.

Секретар Ткач В Г*
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