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ВИТЯГ з протоколу № 1 

засідання Керівної Ради Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Чернівецькій області 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

12 січня 2021 року                                                                                    м. Чернівці 

 

Засідання Керівної Ради проведено в режимі відеоконференції 

 

Голова Керівної Ради – Мунтяну Аркадій Павлович, директор Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області  
 

Секретар Керівної Ради – Турчак Беанна Валентинівна, начальник відділу 

організаційної роботи, юридичного забезпечення та розвитку інфраструктури 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Чернівецькій області 
 

 

ПРИСУТНІ:  Дворський Роман Михайлович, директор Кельменецького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; Мацюк Людмила 

Ярославівна, директор Вижницького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги; Мінтенко Сергій Георгійович, директор 

Чернівецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги; Петрюк Світлана Михайлівна, головний бухгалтер Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області; 

Волощук Ольга Сергіївна, начальник відділу забезпечення роботи контактного 

центру Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

у Чернівецькій області; Довганюк Ірина Василівна, начальник відділу організації 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області; Комолов Євген 

Миколайович, заступник начальника відділу організаційної роботи, юридичного 

забезпечення та розвитку інфраструктури Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Розгляд пропозицій та здійснення розподілу асигнувань, виділених на 

здійснення видатків за КПКВК 3603020 «Забезпечення функціонування системи 

безоплатної вторинної правової допомоги» та КПКВК 3603030 «Оплата послуг та 
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відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги» на Чернівецьку область у 2021 році. 

 

СЛУХАЛИ:  

1. Інформацію головного бухгалтера Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у чернівецькій області, Петрюк С.М. 

 

 

ВИСЛОВИЛИСЬ: Мунтяну А.П., Петрюк С.М., Дворський Р.М., Мацюк Л.Я., 

Мінтенко С.Г. 
 

Після обговорення Керівна Рада вирішила: 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Затвердити розподіл показників зведених кошторисів на 2021 рік та 

зведених планів асигнувань на 2021 рік за КПКВК 3603020 «Забезпечення 

функціонування системи безоплатної вторинної правової допомоги» та КПКВК 

3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги» відповідно запропонованому Координаційним 

центром з надання правової допомоги, на підставі бюджетних запитів на 2021 рік 

та керуючись реальними та об’єктивними потребами в коштах Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій та 

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

(Вижницький, Кельменецький та Чернівецький). 

3. Здійснювати протягом 2021 року постійний аналіз ефективності 

використання коштів, наявності залишків коштів на реєстраційних рахунках по 

Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Чернівецькій області, Вижницькому, Кельменецькому та Чернівецькому 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. 

 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Голова Керівної Ради                    підпис Аркадій  МУНТЯНУ 

 

Секретар Керівної Ради                підпис Беанна  ТУРЧАК 

 


