
ВИТЯГ ІЗ  ПРОТОКОЛУ № 1 

засідання керівної ради Регіонального центру з надання  

безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області та  

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги  

у форматі скайп-конференції  
 

м. Суми              09.01.2020 

 
Головуючий: Демченко О.М., директорка Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Сумській області (далі – Регіональний центр). 

Члени керівної ради: Муха О.М., директор Конотопського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги (далі ‒ Конотопський місцевий центр); Козир Т.О., 

директорка Охтирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (далі ‒ Охтирський місцевий центр); Шестерніна Н.П., в.о. директора Сумського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – Сумський 

місцевий центр); Гудіма М.В., директор Шосткинського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги (далі ‒ Шосткинський місцевий центр). 

Секретар: Поставська Н.І., заступниця начальника відділу комунікацій та 

правопросвітництва Регіонального центру. 

Запрошені: Андріянова Ю.М., заступниця начальника відділу забезпечення якості правової 

допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів; Литвиненко С.В., головна бухгалтерка 

Регіонального центру; Ведрушкіна Є.І., начальниця відділу-головна бухгалтерка відділу 

фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Сумського місцевого центру. 

 

Кворум для ухвалення рішень є. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про розгляд проєктів річних планів діяльності на 2020 рік Регіонального та місцевих 

центрів, регіонального плану надання безоплатної правової допомоги у Сумській області на 

2020 рік відповідно до листа Координаційного центру з надання правової допомоги від 

27.12.2019 № 2906-19-9 (Демченко О.М., директори МЦ). 

2. Про розгляд пропозицій щодо фінансування заходів річного плану діяльності 

Регіонального, місцевих центрів на 2020 рік та узагальнених пропозицій щодо фінансування 

заходів регіонального плану надання безоплатної правової допомоги у Сумській області на 

2020 рік (Литвиненко С.В., директори МЦ). 

3. Про погодження зведеного кошторису Регіонального центру та підпорядкованих 

місцевих центрів на 2020 рік і розрахунків до нього, плану асигнувань загального фонду 

державного бюджету Регіонального та місцевих центрів на 2020 рік (Литвиненко С.В., 

директори МЦ). 

4. Погодження штатних розписів Регіонального та місцевих центрів на 2020 рік 

(Литвиненко С.В., директори МЦ). 

5. Про затвердження плану роботи керівної ради на 2020 рік (Демченко О.М.). 

6. Про укладання контрактів з адвокатами у 2020 році (Андріянова Ю.М.). 

 

 

СЛУХАЛИ: зі вступним словом звернулася Демченко О.М., яка запросила присутніх 

розглянути питання, внесені до порядку денного засідання. 

ВИРІШИЛИ: розпочати роботу Керівної ради. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 
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1. СЛУХАЛИ: Демченко О.М., яка зазначила, що Координаційним центром з надання 

правової допомоги листом від  27.12.2019 № 2906-19-9 інформовано про План заходів з 

реалізації Стратегії сприяння залученню приватних інвестицій у сільське господарство 

України до 2023 року. Вищезазначений план затверджено розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 05.07.2019 та визначено показник «Посилено потенціал системи 

надання безоплатної правової допомоги з надання БПД з питань земельного права» та 

індикативний графік досягнення цілей системи надання БПД щодо Програми прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство.  

Відповідно до поставлених завдань внесено зміни до проектів річних планів діяльності 

Регіонального та місцевих центрів, що були погоджені на засіданні Керівної ради від 

23.12.2019 (протокол № 7) у частині: здійснення виїзних прийомів; виготовлення 

інформаційних матеріалів; навчання працівників, які здійснюватимуть надання БПД з 

правових питань, пов’язаних із земельними правовідносинами; надання усних консультацій 

працівниками контактного центру по земельним питанням; редагування та підтримка в 

актуальному стані юридичних консультацій довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій WikiLegalaid у тому числі із земельних питань тощо. 

 

Муху О.М. – про проєкт річного плану діяльності Конотопського місцевого центру на                               

2020 рік у новій редакції. 

 

Козир Т.О. - про проєкт річного плану діяльності Охтирського місцевого центру на                         

2020 рік у новій редакції. 

 

Шестерніну Н.П. - про проєкт річного плану діяльності Сумського місцевого центру на                

2020 рік у новій редакції. 

 

Гудіму М.В. - про проєкт річного плану діяльності Шосткинського місцевого центру на                   

2020 рік у новій редакції. 

 

Поставську Н.І. -  про проєкт річного плану діяльності Регіонального центру на 2020 рік у 

новій редакції  та проєкт Регіонального плану надання безоплатної правової допомоги у 

Сумській області на 2020 рік у новій редакції.  

 

ВИРІШИЛИ: 1. Погодити проєкти річних планів Регіонального, місцевих центрів у новій 

редакції та регіонального плану надання безоплатної правової допомоги у Сумській області 

на 2020 рік у новій редакції. 

 

2. Поставській Н.І. направити 09.01.2020 до Координаційного центру з надання правової 

допомоги електронні версії проєктів річних планів Регіонального, місцевих центрів у новій 

редакції та регіонального плану надання безоплатної правової допомоги у Сумській області 

на 2020 рік у новій редакції. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: Муху О.М., який надав  пропозиції щодо фінансування заходів річного плану 

діяльності Конотопського місцевого центру на 2020 рік.  

 

Козир Т.О., яка надала пропозиції щодо фінансування заходів річного плану діяльності 

Охтирського місцевого центру на 2020 рік.  

 

Шестерніну Н.П., яка надала  пропозиції щодо фінансування заходів річного плану діяльності 

Сумського місцевого центру на 2020 рік.  
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Гудіму М.В., який надав  пропозиції щодо фінансування заходів річного плану діяльності 

Шосткинського місцевого центру на 2020 рік.  

 

Литвиненко С.В. надала пропозиції щодо фінансування заходів річного плану діяльності 

Регіонального центру на 2020 рік та узагальнені пропозиції щодо фінансування заходів 

Регіонального плану надання безоплатної правової допомоги у Сумській області на 2020 рік. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Погодити пропозиції щодо фінансування заходів річних планів діяльності 

Регіонального та місцевих центрів та узагальнені пропозиції щодо фінансування заходів 

Регіонального плану надання безоплатної правової допомоги у Сумській області на 2020 рік. 

 

2. Поставській Н.І. направити 09.01.2020 до Координаційного центру з надання правової 

допомоги електронні версії пропозицій щодо фінансування заходів річних планів діяльності 

Регіонального та місцевих центрів на 2020 рік. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: Литвиненко С.В. про зведений кошторис Регіонального центру та 

підпорядкованих місцевих центрів на 2020 рік і розрахунків до нього, план асигнувань 

загального фонду державного бюджету Регіонального та місцевих центрів на 2020 рік. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Погодити зведений кошторис Регіонального центру та підпорядкованих 

місцевих центрів на 2020 рік і розрахунків до нього, план асигнувань загального фонду 

державного бюджету Регіонального та місцевих центрів на 2020 рік. 

2. Головній бухгалтерці Регіонального центру Литвиненко С.В. направити до 11.01.2020 

зведений кошторис на 2020 рік та розрахунки до нього на затвердження  до Координаційного 

центру з надання правової допомоги. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: Литвиненко С.В. - про штатний розпис Регіонального центру на 2020 рік. 

Муху О.М. - про штатний розпис Конотопського місцевого центру на 2020 рік. 

 

Козир Т.О. - про штатний розпис Охтирського місцевого центру на 2020 рік. 

 

Шестерніну Н.П.- про штатний розпис Сумського місцевого центру на 2020 рік. 

 

Гудіму М.В. - про штатний розпис Шосткинського місцевого  центру на 2020 рік. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 1.  Погодити штатні розписи Регіонального та місцевих центрів на 2020 рік. 

2.Директорам місцевих центрів подати штатні розписи на 2020 рік на затвердження до 

Регіонального центру до 10.01.2020. 

3. Головній бухгалтерці Регіонального центру Литвиненко С.В. подати штатний розпис 

Регіонального центру на 2020 рік на затвердження до Координаційного центру з надання 

правової допомоги до 11.01.2020. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 
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5.СЛУХАЛИ: Демченко О.М. про план роботи керівної ради на 2020 рік. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити план роботи керівної ради на 2020 рік. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

6.СЛУХАЛИ: Андріянову Ю.М., яка наголосила, що 24.12.2019 Регіональним центром 

проведено засідання комісії по продовженню (укладанню) контрактів на 2020 рік. Також 

звернуто увагу директорів місцевих центрів на те, що під час укладання контрактів на 2020 

рік потрібно внести зміни до розділу «Оплата послуг адвоката», а саме – зазначити зміни до 

постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 465 « Питання оплати послуг та 

відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу» (зі 

змінами від 20.06.2018 № 511, від 15.11.2019 № 945). У виступі Андріянова Ю.М. зазначила, 

що контракти про надання безоплатної вторинної правової допомоги на 2020 рік 

Регіональним центром будуть укладені терміном на 1 рік. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Директорам місцевих центрів направити до 27.01.2020 до Регіонального центру списки 

адвокатів, з якими у 2020 році будуть укладені контракти. 

  

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

СЛУХАЛИ: Демченко О.М, яка визначила, що питання порядку денного розглянуто у 

повному обсязі та запропонувала засідання Керівної ради вважати закритим. 

 

ВИРІШИЛИ: засідання Керівної ради вважати закритим. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

Голова О.М. Демченко 

 

Секретар  Н.І. Поставська 

 


