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ВИТЯГ з протоколу № 4 

засідання Керівної Ради Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Чернівецькій області 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

15 грудня 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 встановлення юрисдикції місцевих центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та їх самостійних відділів (бюро 

правової допомоги) 
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СЛУХАЛИ:  

1. Інформацію директора Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у чернівецькій області, Мунтяну А.П. 

2. Інформацію директорів Вижницького та Кельменецького місцевих центрів 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги (Мацюк Л.Я., Дворський Р.М.). 

 

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

Після обговорення Керівна Рада вирішила: 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Прийняти пропозиції керівників місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги щодо встановлення юрисдикції місцевих центрів та 

їх самостійних відділів (бюро правової допомоги) зазначених в таблиці, що 

додається. 

3. Надати Координаційному центру з надання правової допомоги 

запропоновані пропозиції для врахування їх при прийнятті відповідних рішень. 

 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Голова Керівної Ради                    підпис Мунтяну А.П. 

 

Секретар Керівної Ради                підпис Турчак Б.В. 

 


