
Регiональний центр з надання безоплатноi вторинноi
правово1 допомоги у Закарпатськiй областi

Протокол J\b З
засlдання l(eplBнol ради

вiд 2З липня 2021 року м, Ужгород

Голова: Попадинець В.Ю. - директор Регiонального центру з надання
безоплатноi вторинноi правовоi допомоги в Закарпатськiй
областi;

Члени: .Щавиденко М.М. - директор Ужгородського мiсцевого центру з

надання безоплатноi вторинноi правовоi допомоги;
Молнар К.е. - директор Мукачiвського мiсцевого центру з
надання безоплатноi вторинноi правовоТ допомоги;
Богдан А.А. - директор Хустського мiсцевого центру з надання
безоплатноi вторин ноi правовоi допомоги;

Присlтнi: Фучко Л.М, - заступник директора Регiонального центру;
Азарко М.В. - головний бухгаrrтер Регiонального центру.

Вiлсутнi: нема€.

Порядок денний :

1. Результати дiяльностi регiонального та мiсцевих центрiв з надання

безоплатноТ вторинноТ правовоi допомоги за перше пiврiччя 202l piK.

2. Стан реалiзачii проектiв <Волонтер БП.Щ> та <Програма <Прискорення
приватних iнвестицiй у сiльське господарство)).
3. Рiзне.

1. Слухали: Фучко Л.М. проiнформувала про результати дiяльностi
Регiонального центру з надання безоплатноi вторинноi правовоi допомоги у
Закарпатськiй областi за б мiсяцiв 202l року.

.Щиректори Ужгородського, Мукачiвського та Хустського мiсцевих

центрiв поiнформували про результати роботи центрiв та бюро правовоi

допомоги. Зазначили, що з послабленням карантинних заходiв вiдновилась

робота дистанцiйних пунктiв, зверненнrI й нада.пi продовжують приймались

за допомогою засобiв телефонного зв'язку, за письмовими зверненнями

надiсланими поштою та використаннrI скриньок дJuI кореспонденцii.



За результатами проведеного аналiзу показникiв встановлено, що
кiлькiсть звернень до мiсцевих центрiв, iз розрахунку на кiлькiсть
структ}рЕих пiдроздiлiв (МЩ+бюро), е приблизно однаковою. Загальне

спiввiдношення доручень/наказiв на БВПД по мiсцевих центрах становить 53

на 47. Встановлено також некоректне внесення мiсцевими центрами
iнформацii до системи KIAC (внесена Ее повна iнформацiя).

Також обговорено стан забезпечення кадрами вiддiли
<<Великоберезнянське бюро правовоi допомоги)), <<Берегiвське бюро правовоi

допомоги> та <Тячiвське бюро правовоТ допомоги>>.

У ходi засiданнJI порушено питання якостi надання правовоi допомоги,
посилення ведення монiторингу виконання адвокатами доручень. Звернуто

увагу керiвникiв мiсцевих центрiв на необхiднiсть детrrльного розгляду
зверЕень клiентiв, що стосуються надання адвокатами БВПД.

Вирiшили: Iнформачiю взяти до вiдома.

.Щиректорам мiсцевих центрiв:
- забезпечити вчасне та повне внесення iнформацii до системи KIAC у

TepMiH до З0.07.2021 р. Надалi контролювати постiйно стан вЕесення даних,
- провести монiторинг виконанIuI адвокатами доручень, у тому числi

за попереднi роки. Iнформацiю про стан виконання адвокатами дор}чень
подати до регiонального центру у TepMiH до 20 серпня 2020 року.

- посилити роботу щодо добору кадрiв до вiддiлiв

<Великоберезнянське бюро правовоi допомоги), <<Берегiвське бюро правовоi

допомоги) та <<Тячiвське бюро правовоi допомоги>.

Пiдсумки голосування: <<за> - 4 (проти) - 0 <утримались> - 0

2. Слухали: директори мiсцевих центрiв - Богдан А.А., .Щавиденко

М.М. та Молнар К.С. проiнформували про результати виконання заходiв по

проекту <<Волонтер БП,Щ> та <Програма <<Прискорення приватних iнвестицiй

у сiльське господарство),
В.Попадинець Еаголосив на пiдвищенi якостi надання усних та

письмових консультацiй, та необхiдностi якiсного проведення

правопросвiтницьких заходiв.

Щодо реыriзацii проекту <<Волонтер БПД> - необхiдно проводити

iнформацiйну кампанiю серед молодi, громадських органiзацiй, якi е

партнерами центрiв, щодо залу{ення волонтерiв.

Вирiшили: Iнформачiю взяти до вiдома.

,Щиректорам мiсцевих центрiв:
- вести постiйний контроль за пiдготовкою письмових консультацiй.



- посилити роботу щодо реалiзацii заходiв по проскту <<Волонтер

Пiдсумки голосуваIIня: <<за> -4 (проти> - 0 <утримались>> - 0

Голова В.Ю.Попадинець

Секретар Л.Фччко

Бпд>.


