
протокол ль5
засiдання позачерговоi KepiBHoi ради

Регiонального центру з падання безоплатноi вторинноi правовоТ допомоги у
Вiнницькiй областi та директорiв мiсцевих центрiв з надання безоплатноi вторинноi
ПРаВовоI Допомоги Вiнницького регiону проведеноi за допомогою програми ZOOM

м. Вiнниця <а4>> вересня 2021 року

ГОлОва: С. Фролов - в.о. директора Регiонального центру з надання безоплатноТ
вторинноi правовоi допомоги у Вiнницькiй областi;

Секретар: Л. Галайчук - начilIьник вiддiлу органiзацiйноТ роботи, юридичного
забезпеченIuI та розвитку iнфраструктури.

ПРИСУТНI:
Головний бухгалтер PI] з НБВПД у Вiнницькiй областi - Т. Тодосiйчук;
!ирекгор Вiнницького МЩ з НБВПЩ - Н. Смiшна;;
!иректор Козятинського МII з НБВПД - О. Комар;
В.о. директор Гайсинського МЦ з НБВПД - В. Кирилюк;
!иректор Томашпiльського МЦ з НБВПД - Т. Нечипорук;

ПОРЯДОК !ЕННИИ;
1. РОЗгляд питанIuI, щодо затверд}кеннrI штатних розписiв мiсцевих центрiв Вiнницького
регiону.

ВИСТУПИВ:
С. Фролова - в.о. директора Регiонального центру з надання безоплатноТ вторинноТ

правовоТ допомоги у Вiнницькiй областi, iз вступним словом.

СЛУХАЛИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:
ВисТУПИЛИ:
Фролова С., Тодосiйчук Т., Комар о., Нечипорук Т., Смiшна Н., Кирилюк В;

ФРОЛОВ С. запропонував погодити штатнi розписи мiоцевих центрiв з надання
беЗОплатноТ вторинноi правовоТ допомоги ВiнницькоТ областi на2021 piK:.
1. ШТаТНий розпис Вiнницького мiсцевого центру з наданшI безоплатноi вторинноi
правовоТ допомоги на2а2| piK у кiлькостi 32 штатних одиниць .

3.ШТатний розпис Гайсинського мiсцевого центру з надання безоплатноi вторинноТ
правовоi допомоги Ha202l piK у кiлькостi Зб штатних одиниць.
4. Штатний розпис Козятинського мiсцевого центру з наданнrI безоплатноi вторинноТ
правовоi допомоги на2021 piK у кiлькостi 36 штатних одиниць.
5. ШТатний розпис Томашпiльського мiсцевого центру з надання безоплатноТ вторинноi
правовоi допомоги Ha2O2t piK у кiлькостi 42 штатних одиниць.
Пропозицiй, зауважень вiд членiв Керiвноi ради не надходило.

ВИРIШИЛИ:
Погодити Керiвною радою розглянуТi фахiвцями РегiонЕUIьного центру штатнi

розписИ мiсцевиХ центрiВ з Еаданш{ безоплатНоТ вторинноi правовоi допомоги Вiнницькоi
областi на 202l piK.
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Погодженi штатнi розписи мiсцевих центрiв з наданш{ безоплатноi вторинноt

правовоi ооrrоrо#й;;d"*i "onu.ri 
, а 202' pi* ,uru.рДИТИ РеГiОНа"ПЬНИМ ЦеНТРОМ З

наДанн'IбезоплатноiвторинноiправовоiдопомогиУВiнницькiйобластi.

ГОЛОСУВАЛИ:
кЗА> - одногOлосЕо;
(ДРОТИ) - немае;

кУТРИМАлИСЬ) - немае,

В.о. директора

Секретар

Сергiй ФРОЛОВ

Лiлiя гАЛАЙЧУк


