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ВИТЯГ з протоколу № 3 

засідання Керівної Ради Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Чернівецькій області 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

20 листопада 2020 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 щодо інформування населення з питань земельних 

правовідносин в рамках проекту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у 

сільське господарство» у 2020 році. 

2. Розгляд пропозицій та здійснення розподілу асигнувань, виділених на 

здійснення видатків за КПКВК 3603020 «Забезпечення функціонування системи 

безоплатної вторинної правової допомоги» та КПКВК 3603020 «Забезпечення 
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функціонування системи безоплатної вторинної правової допомоги» на 

Чернівецьку область у 2020 році. 

 

СЛУХАЛИ:  

1. Інформацію директорів Вижницького, Кельменецького та Чернівецького 

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (Мацюк Л.Я., 

Дворський Р.М., Мінтенко С.Г.). 

2. 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. Головному бухгалтеру Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Чернівецькій області, Петрюк С.М.: 

звернутись до Координаційного центру з надання правової допомоги щодо 

виділення цільових коштів по КПКВК 3603020 «Забезпечення функціонування 

системи безоплатної вторинної правової допомоги» за КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» з метою придбання інформаційних буклетів, 

листівок та плакатів для інформування населення в рамках проекту «Програма 

«Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» в сумі 98450,00 грн. 

здійснити перерозподіл коштів по КПКВК 3603020 «Забезпечення 

функціонування системи безоплатної вторинної правової допомоги» за КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» між Регіональним центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області, Кельменецьким 

та Чернівецьким місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги з метою здійснення заходів для проведення поточного ремонту 

приміщення Кельменецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та  виконання робіт з поточного ремонту фасаду приміщення 

Чернівецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги.  

 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Голова Керівної Ради                    підпис Мунтяну А.П. 

 

Секретар Керівної Ради                підпис Турчак Б.В. 

 


