
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

03 грудня 2021 року м. Кропивницький

ПРОТОКОЛ № 4/2021

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,
Шевчук І. А. -  начальник відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер Голованівського місцевого центру з надання БВПД, 
Приходченко І.М. - начальник відділу фінансів, бухгалтерського обліку та 
звітності - головний бухгалтер Кропивницького місцевого центру з надання 
БВПД,
Драбажа О.В. - начальник відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності 
- головний бухгалтер Олександрійського місцевого центру з надання БВПД.

Порядок денний:
1. Про виконання кошторису по програмам КПКВК 3603020, 3603030 

у 2021 році. Аналіз використання коштів та недопущення залишків відкритих 
асигнувань на рахунках центрів з надання БВПД: по загальному фонду, а також 
по коштам по Програмі ПіуСГ. Розгляд пропозицій до прогнозу бюджету на 
2022 рік.

2. Про підведення підсумків за результатами проведеного моніторингу 
місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
Кіровоградської області керівництвом Координаційного центру з надання 
правової допомоги.
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3. Про стан ведення СПЗ КІАС центрами з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Кіровоградської області.

4. Підведення підсумків засідання.

1. СЛУХАЛИ: головний бухгалтер Регіонального центру Н.Зінов’єва
у своєму виступі наголосила на активізації роботи та виконанні завдань, які 
покладено на Регіональний та місцеві центри з надання БВПД. Від того, 
наскільки швидко та якісно нададуть потрібну інформацію місцеві центри 
залежить вчасне виконання завдань Регіональним центром.

Основним завданням залишається неухильне дотримання фінансової 
дисципліни, а саме недопущення залишків на рахунках на кінець року (виступ 
додається).

СЛУХАЛИ: начальник відділу фінансів, бухгалтерського обліку та 
зівтності Т. Кокуш: Кошторис доходів і видатків центрів з надання БВПД є 
основним плановим документом, який підтверджує повноваження щодо 
отримання доходів та здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів 
для виконання ними своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік 
відповідно до бюджетних призначень.

Головний розпорядник бюджетних коштів (далі -  головний розпорядник) 
організовує та забезпечує складання бюджетного запиту і подає Бюджетний 
запит, який складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні 
періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних 
обсягів видатків та надання кредитів загального фонду бюджету на плановий 
бюджетний період (далі - граничні обсяги) та індикативних прогнозних 
показників обсягів видатків або надання кредитів загального фонду бюджету на 
наступні за плановим два бюджетні періоди (далі - індикативні прогнозні 
показники) та інших обмежень, які щороку доводяться до головних 
розпорядників.

Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються дані річного 
звіту за попередній бюджетний період. Проаналізувавши та розглянувши 
фінансування в цілому на регіон, незважаючи на бюджетний запит на 2021 рік 
та на розрахунки, які неодноразово нами надавалися, Координаційний центр з 
надання правової допомоги довів нам розпис показників зведених кошторисів 
та планів асигнувань із загальними річними та помісячними сумами видатків 
кожного регіону в розрізі КЕКВ, які ми повинні поділити між РЦ та 
підпорядкованими МЦ.

Після доведення граничних розмірів асигнувань на 2022 рік будуть 
розподілені кошти на РЦ та МЦ, складені кошториси та плани асигнувань на 
2022 рік.

СЛУХАЛИ: начальники віддлів фінансів, бухгалтерського обліку та 
звітності -  головні бухгалтери місцевих центрів з надання БВПД (І.Шевчук, 
І.Приходченко, О.Драбажа) доповіли про виконання кошторисів на 2021 рік 
(виступи додаються).

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. Активізувати роботу щодо 
використання коштів за програмою Оплата послуг та відшкодування витрат 
адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вжити
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необхідних заходів з метою недопущення залишків на рахунках до кінця 2021 
року.

2. СЛУХАЛИ: заступник директора Регіонального центру
О.Шишкарьова: У ході проведення наради 24.11.2021 Координаційним центром 
з надання безоплатної правової допомоги було представлено результати 
показників діяльності місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Кіровоградській області.

Під час представлення результатів моніторингу було наголошено на 
наявності випадків неякісного завантаження даних до КІАС, а саме - внесення 
даних за інших співробітників, а також внесення даних з інтервалом в декілька 
хвилин, а не одразу під час прийняття клієнта. Також є випадки, коли до КІАС 
вносять недостатньо інформації (наприклад, відсутній опис суті справи).

Також, було наголошено на тому, що в деяких бюро суттєво низька 
кількість клієнтів (наприклад, Вільшанське БПД -  19 клієнтів за 1 місяць). 
Також, низькі показники у Новгородківському та Компаніївському БПД. 
Запропоновано надати пропозиції щодо вирішення даного питання.

Крім того, матеріали моніторингу показали, що Олександрійським МЦ 
не видано жодного наказу про надання БВПД на юриста місцевого центру. 
Тому наголошено на раціональному використанні ресурсу, у малозначних 
справах залучати фахівців МЦ.

В ході обговорення питання, директори місцевих центрів доповіли про вже 
вжиті заходи щодо усунення виявлених недоліків (виступи додаються).

ВИРІШИЛИ: Директорам місцевих центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги надати інформацію по зазначеним фактам та 
пропозиції щодо вирішення проблемних питань, зокрема щодо якості внесення 
даних до КІАС, кількість клієнтів та ненадання доручень фахівцям центру.

3. СЛУХАЛИ: директор Регіонального центру Л.Кропліс під час 
виступу вкотре наголосив на необхідності та обов’язковому контролі щодо 
ведення та внесення даних до комплексно-аналітичної системи КІАС, нагадав 
про персональну відповідальність директорів місцевих центрів за вчасне та 
якісне заповнення КІАС.

ВИРІШИЛИ: Директорам місцевих центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги посилити контроль щодо ведення, вчасного та 
якісного внесення даних до комплексно-аналітичної системи КІАС.

4. СЛУХАЛИ: Директори місцевих центрів (Рибак О.В., Березніченко 
С.В., Руденко А.М.) внесли пропозиції щодо встановлення директорам 
місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги надбавку 
за виконання особливо важливої роботи у розмірі 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 грудня 2021 року директорам
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місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги надбавку 
за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50% від посадового окладу.

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

Рішення прийнято одноголосно.

Кропліс Л.В.: підвів підсумки засідання Керівної ради, зазначивши, що 
питання порядку денного розглянуті в повному обсязі та запропонував 
засідання Керівної ради вважати закритим.

Голова Керівної ради 

Секретар

Кропліс Л.В. 

Ткач В.Г.
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