
ВИТЯГ  

з протоколу засідання  Керівної ради Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області № 2 
 

 

09.02.2022                                                                                            м. Миколаїв  
 

Голова: Гнатуша Наталія, директорка Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області; 

Секретар: Сергійчук Олена, начальник відділу організаційної роботи, 

юридичного забезпечення та розвитку інфраструктури Регіонального центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області; 

        Члени Керівної ради: 

        Сторчак Сергій - директор Вознесенського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги; 

         Василенко Ольга – в.о. директора Миколаївського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
 

        Відсутні - Матвієнко Олег – директор Миколаївського місцевого центру 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги (лікарняний). 
 

Присутні:  

Шлікер Олена, головний бухгалтер Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області. 
 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Затвердження штатних розписів Регіонального і місцевих центрів на 

2022 рік.  
 

 

 

По першому питанню  

 

СЛУХАЛИ: 
 

Гнатушу Наталію, яка повідомила, що відповідно до наказу 

Міністерства юстиції України від 31 січня 2022 року № 276/5 «Про 

оптимізацію системи надання безоплатної правової допомоги в 

Миколаївській та Кіровоградській областях», наказу Координаційного 

центру з надання правової допомоги від 02 лютого 2022 року № 6 «Про 

питання реорганізації Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Кіровоградській області», наказу Координаційного 

центру з надання правової допомоги від 03 лютого 2022 року № 7 «Про 

перейменування Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Миколаївській області»,  Регіональний центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області 

перейменовано на Регіональний центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Кіровоградській та Миколаївській областях та 

розпочато процес реорганізації Регіонального центру з надання безоплатної 



вторинної правової допомоги у Кіровоградській області шляхом приєднання 

до Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

у Кіровоградській та Миколаївській областях. 
 

За підсумками реорганізації з урахуванням максимально визначеної 

штатної чисельності та типової структури Регіонального центру необхідно 

визначити  2 штатні одиниці, які залишаться в Миколаївській області та 

розподіляться між місцевими центрами регіону. 

Наталія Гнатуша запропонувала директорам місцевих центрів надати 

свої пропозиції щодо розподілу 2 штатних одиниць, відповідно до наявних 

потреб, з урахуванням вимог Координаційного центру до структури місцевих 

центрів. 

Сторчак Сергій зазначив, що місцевому центру потрібна 1 штатна 

одиниця на посаду головного юриста сектору «Вознесенське бюро правової 

допомоги».  

Василенко Ольга запропонувала 1 штатну одиницю додати  на посаду 

головного юриста відділу безоплатної правової допомоги Миколаївського 

місцевого центру.  
 

ВИРІШИЛИ:  
 

 

Затвердити  штатні розписи на 2022 рік, відповідно до наступного: 

- штатний розпис Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Кіровоградській та Миколаївській областях 

на 2022 рік у кількості – 49 штатних одиниць, з урахуванням граничної 

чисельності кількості штатних посад відповідних структурних підрозділів 

Регіонального центру; 

- до штатного розпису Вознесенського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги на 2022 рік додати 1 штатну 

одиницю – посаду головного юриста сектору «Вознесенське бюро правової 

допомоги», штатний розпис затвердити в кількості – 44 штатні одиниці; 

- до штатного розпису Миколаївського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  на 2022 рік додати 1 штатну 

одиницю – посаду головного юриста відділу безоплатної правової допомоги 

Миколаївського місцевого центру, штатний розпис затвердити в кількості -  

64 штатні одиниці.  
 

Проведено голосування щодо затвердження штатних розписів 

Регіонального та місцевих центрів на 2022 рік. 

За – Гнатуша Н., Василенко О., Сторчак С., рішення прийнято 

одноголосно.  

 
 

 

Голова                    (підпис)                                   Наталія ГНАТУША  

 

Секретар                                (підпис)                                   Олена СЕРГІЙЧУК  

 

 


