
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              14.01.2021 

 
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., 

директор Охтирського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

(далі ‒ Охтирський місцевий центр); Трошечко В.В., 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., заступник начальника відділу комунікацій та правопросвітництва 

Регіонального центру. 

Запрошені: Волобуєва В.Г., заступник директора Регіонального центру; Литвиненко С.В., 

головний бухгалтер Регіонального центру; Андріянова Ю.М., заступник начальника відділу 

забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів. 

Кворум для ухвалення рішень є. 

 

Початок: 11.00 

 

Порядок денний: 

 

1. Про погодження зведеного кошторису Регіонального центру та підпорядкованих 

місцевих центрів на 2021 рік і розрахунків до нього, плану асигнувань загального фонду 

державного бюджету Регіонального та місцевих центрів на 2021 рік (Литвиненко С.В., 

директори МЦ). 

2. Погодження штатних розписів Регіонального та місцевих центрів на 2021 рік 

(Литвиненко С.В., директори МЦ). 

3. Про затвердження плану роботи керівної ради на 2021 рік (Демченко О.М.). 

4. Про укладання контрактів з адвокатами у 2021 році (Волобуєва В.Г.). 

 

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. 

 

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

підпорядкованих місцевих центрів на 2021 рік і розрахунків до нього, план асигнувань 

загального фонду державного бюджету Регіонального та місцевих центрів на 2021 рік.       

ВИСТУПИЛИ: Муха О.М., Козир Т.О., Трошечко В.В., Гудіма М.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Погодити зведений кошторис Регіонального центру та 

підпорядкованих місцевих центрів на 2021 рік і розрахунків до нього, план асигнувань 

загального фонду державного бюджету Регіонального та місцевих центрів на 2021 рік.    

2. Здійснювати протягом 2021 року постійний аналіз ефективності використання 

коштів, наявності залишків коштів на реєстраційних рахунках по Регіональному центру з 
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надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області, Конотопському, 

Охтирському, Сумському, Шосткинському місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги по КПКВК 3603020 «Забезпечення формування та функціонування 

системи безоплатної правової допомоги» та КПКВК 3603030 «Оплата послуг та 

відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги» з 

метою оперативного внесення змін до відповідних кошторисів. 

3. Головному бухгалтеру Регіонального центру Литвиненко С.В. направити до 19.01.2021 

зведений кошторис на 2021 рік та розрахунки до нього на затвердження  до Координаційного 

центру з надання правової допомоги. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: Литвиненко С.В. - про штатний розпис Регіонального центру на 2021 рік. 

Муху О.М. - про штатний розпис Конотопського місцевого центру на 2021 рік. 

Козир Т.О. - про штатний розпис Охтирського місцевого центру на 2021 рік. 

Трошечко В.В. - про штатний розпис Сумського місцевого центру на 2021 рік. 

Гудіму М.В. - про штатний розпис Шосткинського місцевого  центру на 2021 рік. 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Погодити штатні розписи Регіонального та місцевих центрів на 2021 рік з 

урахуванням змін посадового окладу прибиральника службових приміщень. 

2. Директорам місцевих центрів подати штатні розписи на 2021 рік на затвердження до 

Регіонального центру до 16.01.2021. 

3. Головному бухгалтеру Регіонального центру Литвиненко С.В. подати штатний розпис 

Регіонального центру на 2021 рік на затвердження до Координаційного центру з надання 

правової допомоги до 19.01.2021. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

3.СЛУХАЛИ: Демченко О.М. про план роботи керівної ради на 2021 рік. 

 

ВИРІШИЛИ: затвердити план роботи керівної ради на 2021 рік. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

4.СЛУХАЛИ: Волобуєву В.Г., яка наголосила, що листом Координаційного центру з надання 

правової допомоги від 11.01.2021 № 001/02.3-09/18 надано алгоритм дій, що пропонується 

центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги під час залучення, оплати 

послуг та відшкодування витрат адвокатам, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу; договір про оплату послуг адвоката за надання безоплатної вторинної правової 

допомоги; договір про відшкодування витрат, пов’язаних з наданням безоплатної вторинної 

правової допомоги; контракт з адвокатом, який надає безоплатну вторинну правову допомогу 

на постійній основі. 

 

Андріянова Ю.М., звернула увагу на врахування  під час підписання  контрактів нового 

районування.     

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Директорам місцевих центрів направити до 29.01.2021 до Регіонального центру списки 

адвокатів, з якими у 2021 році укладені контракти. 

  

Голосували: «за» - одноголосно. 
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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 

 


