
ПРОТОКОЛІ
засідання позачергової Керівної ради

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Вінницькій області та директорів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Вінницького регіону

м. Вінниця «03» червня 2021 року
Голова: М. Лукіянова - директор Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Вінницькій області;
Секретар: Л. Галайчук - начальник відділу організаційної роботи, юридичного 

забезпечення та розвитку інфраструктури.
ПРИСУТНІ:
Заступник директора РЦ з НБВПД у Вінницькій області - С. Фролов;
Головний бухгалтер РЦ з НБВПД у Вінницькій області - Т. Тодосійчук;
Директор Вінницького МЦ з НБВПД - Н. Смішна;;
Директор Козятинського МЦ з НБВПД - О. Комар;
Директор Гайсинського МЦ з НБВПД -1. Лісова;
Директор Томашпільського МЦ з НБВПД - Т. Нечипорук;
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд питання, щодо роботи точок доступу до БВПД у Вінницькій області.
2. Реалізація спільного проекту спільно з Департаментом соціальної та молодіжної 
політики Вінницької ОДА.
ВИСТУПИВ:

Лукіянова М. - директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Вінницькій області, із вступним словом.
СЛУХАЛИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:
ВИСТУПИЛИ:

Лукіянову М., Нечипорук Т., Комара О.
- Лукіянова М. зазначила, що за результатами роботи у 1 кварталі проведено 
спостереження за всіма підпорядкованими місцевими центрами та бюро правової 
допомоги, та запропонувала розглянути якісні та кількісні показники діяльності бюро 
правової допомоги у Вінницькій області. Директори Вінницького, Гайсинського, 
Козятинського та Томашпільського місцевих центрів надали звіти про виконання плану 
роботи та статистичні показники діяльності бюро правової допомоги.

Директор закцентувала увагу, щодо роботи та загальних показників Чернівецького 
бюро правової допомоги, Муровано-Куриловецького бюро правової допомоги 
Томашпільського місцевого центру, та Калинівського бюро правової допомоги 
Козятинського місцевого центру, щодо кількості звернень громадян в даних бюро, якості 
та кількості надання письмових консультацій.

Аналізуючи інформацію подану директором Томашпільського МЦ, та у зв'язку з 
невеликими загальними показниками діяльності Чернівецького бюро правової допомоги, 
директор зазначила, що функціонування вищезазначеного бюро правової допомоги є 
неефективним, та запропонувала провести ліквідацію Чернівецького бюро правової 
допомоги з подальшим розподілом штатних одиниць -та внесення змін до штатного 
розпису Томашпільського місцевого центру.



Нечипорук Т., з урахуванням інформації наголошеної Лукіяновою М., 
запропонувала надати випробувальний термін для покращення кількісних та якісних 
показників діяльності роботи даних бюро.

Також, провівши аналіз показників діяльності Калинівського бюро правової 
допомоги, Лукіянова М., зазначила, що дане бюро має низькі показники в частині 
звернень громадян щодо надання БВПД, складання процесуальних документів, надання 
письмових консультацій, проведення право просвітницьких заходів. Тому, Лукіянова М., 
наголосила, про необхідність забезпечення ефективної роботи бюро, проводити заходи 
для підвищення ефективності надання правових послуг та загальних показників роботи 
бюро, та надати випробувальний термін для покращення кількісних та якісних показників 
діяльності роботи Калинівського бюро правової допомоги.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - одноголосно;
«ПРОТИ» - немає;
«УТРИМАЛИСЬ» - немає.
ВИРІШИЛИ:

1. Директорам місцевих центрів взяти до відома та неухильно використовувати в 
роботі виконання плану роботи місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги на П півріччя. Приділити особливу увагу на ефективність надання 
працівниками центрів/бюро письмових консультацій. Неухильно використовувати в 
роботі вимоги зазначені в Порядку надання БПД працівниками місцевих центрів, 
затверджені наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від 28.01.2019 
№2., та Методичних рекомендаціях щодо організації надання БПД місцевими центрами 
затверджені наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від 
19.07.2019р. №60.

2. Встановити випробувальний термін 2 місяці (з дати засідання керівної ради), для 
підвищення кількісних та якісних показників діяльності .відділу «Муровано- 
Куриловецьке бюро правової допомоги», відділу «Могилів-Подільське бюро правової 
допомоги» Томашпільського місцевого центру, відділу «Калинівське бюро правової 
допомоги» Козятинського місцевого центру, а також налагодити точки доступу до 
безоплатної вторинної правової допомоги.
СЛУХАЛИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ: 
ВИСТУПИЛИ:

Лукіянова М., зазначила, що Регіональний центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Вінницькій області реалізовує спільний проект з Департаментом 
соціальної та молодіжної політики Вінницької ОДА, який направлений на спільну 
діяльність щодо надання безоплатної правової допомоги та адміністративних послуг 
соціального характеру. Задля досягнення мети меморандуму, сторони домовились про 
співпрацю для: налагодження взаємодії, з метою вжита спільних заходів, спрямованих на 
реалізацію права осіб на отримання БПД під час отримання адміністративних послуг 
соціального характеру. Також, з метою реалізації даного меморандуму сторони 
домовились про залучення: працівників Департаменту соціальної та молодіжної політики 
ВОДА та їх структурних підрозділів а також працівників центрів з надання БВПД до 
участі у заходах, програмах спрямованих на спрощення доступу до адміністративних, 
соціальних та правових послуг. Регіональний центр з надання БВПД у Вінницькій області 
забезпечує координацію співпраці в рамках реалізації Меморандуму підпорядкованих 
місцевих центрів, бюро для надання правових консультацій, складення заяв, скарг та ін.. 
документів правового характеру суб’єктам звернення v сфері соціального захисту.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - одноголосно;



«ПРОТИ» - немає;
«УТРИМАЛИСЬ» - немає,
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забезпечити співпрацю з Центрами надання адміністративних послуг, та оргашзувати 
роботу точок доступу до безоплатної правової допомоги.
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