
протокол мб
засiдання KepiBHoi ради

Регiонального центру з надання безоплатноi вториfiноТ правовоi допOмогп у
ВiННИЦЬКiЙ ОбЛаСтi та директорiв пriсцевих центрiв з надання безоплатноi'вторинноi

правовоi допомогн Вiнницьltого регiону

;vr. Вiншиця
Голова: м. JIукiянова - лиректор Регiона,тьного

вrоринноТ tlpaBoBoТ лоl!омоl и у Вiнниrll,кiй областi;
Секретар: А. Семенюк головlлий спеltiалiс.г

юридшчнОго з абезпеLI еннЯ та р озв штку i нфрастру ктури,

<<08>>грулня 202l року
центру з надання безоплатноi

вiддiл1, органiзачiйнот роботлт,

ITPИCYTHI:
Заст.vшнлttt дир9i(тора РЦ з FIБВПfi у Вiннr,lцькiй областi * С. Фролов;
I'сlловниi.i бухr,алтер PI] з НБВГIЩ у Вiнницькiй tlб,llаст.i - Т. Тодосiйчук;
В.о.дпrр**rора Вiнницьког0 МЦ з НБВIIД - О. Левицький;
lиректоР КозятлIнсЬrtого ML{ з FIБВПff - О. Комар;
;f,иректоР I-айсинського МЩ з НБВПЩ - I. Лiсова;
filrpeKтop Т'омаtltriiльського МЦ з НБtsПД - Т, I{ечипорук;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
]. {-Ipo за]]вердження структури центрiв з Fiадання безоплатноТ вторинноТ правовоi
допо1,10г}I Вiнницькот областi на пiдставi rтаказу Itоорлинацiйного цsнтру з надання
правовоiдопоlttэг],I Л! l49 вiл 02 грулня 202l poKil кПро затвердженнятипових структYр
t e1,1t,t гtiрiал bt l их вiддiJIеIl ь.

2. Погод>itення штатного рOзпису коr(ного з мiоцевих ueHTpiB з fiадаýЕя безопlrаlноТ
BToplt1,IHoT правовоТ допомоги у Вiнницькi облас.гi.
з. Змiна юри,ý}lчIIот адреси та розташування Томашпiльського мiсцевого центру з наданfiя
безоплатноi вторинноi правовот догtомоги у Вiнriицъкiй областi.

ВиСТУПИЛА:
JIукiяliова м. _- директор РегiональнOго центру з надання безогl.тtатноi вториннOi

правовоi допомог}т у Вiнницькiй об;rас,гi з вiтальr+им cJtotsoм.
СЛУХАJIи По ПЕРIIIоМУ tIиТАнНЮ:

ЛУКiЯНОВ1l ý{. - Яка зазнааIила, [цо наказоп,I Координацiйноt.о центру вiд 02. L2.2021
POtq, д,!i49 затвердлtено тиIIову структуру регiонального центру з FIадання безоttлtатноТ
в,гtlрингtоТ правовоi допоN{оги ,га типову структурУ мiсцеЪого центру з надання
безоli,uатrrоi вторинноi правовоi допомогИ, Що ""од"r"." 

в дiю з t 0 грудЙ 2021 року, З
\{е"l,оЮ вlIровадх(ення циХ змiн, lтеобхiд1-lО до tsиIце визнаLIенOго TcpMirTy 

'р"*ес", .1,Вi,ltПОВiЛНiСТЬ IlITaTHi рОзttис1,1 Регiilн;t"тьного та пtiсцевих шентрiв u 
"rrдопо 

безоп:rагноi
вториriпоТ правовоi /{оlIомоги у, I}irtницькiii областi, з урахуванням штатiлоТ чиселtьнос,li
працiвн}tltiв PL\ та МЩ на piBHi поточного рOку. KpiM-Toio, наказоМ Координалiйlttlt tl
ЦеЕТр1l Bi.;l а2.п-2021 Лs i56 затвердхtено квzuriфiкаrliйнi вимоги до працiвникiв
с,Iрук,i,урних лiдроздiлiв мiсцевих t{eHTpiB вiдповiдно ло посад визначених в новiй
CTP:-KTYPi. У зв'язку iз зlсiнами в органiзацii виробництва i працi, слiд забезпечитI"I
llереведеFIня праriiВilикiВ з дотр1.1манняп,1 визначенИх ква,тiфiКацiйниХ ви[,I0Г та Колекс},



закOл{iВ 11р0 1-IрацЮ Украiни та врахувати.освiтнiй piBeHb праI{юючих llрачiвникiв при

М. запропонувала перейти до гоJIосуванFIяu"ч"r,о*пiпOсал у новому tlITaTHCIMy_p озпи cl,

ВраховуЮчI,] BpIшIe викладене Луttiltнова

1I0 питанЕю 1цодо затверд}кенI{я структури,

ГОЛОСУВАЛИ:
(Зд)) - оJ{нOгоfiOоно.

ВИРIШИЛИ: Irп,:q,гr,тЁсЁltого_ Гайсинсьtt0Го 'I'a

За*гверДитис]рУк.IУриРегiонаЛьЕоГо'Вiннlацъкого,КозятинсьltoГо'
ТошtаIrrпiльського мiсttевих центрiв з надання безоплатноi вторинлrоi правовоТ доttопlоги у

fi,Iсжах пiтатноj Ltисельностi rrрачiвникiв, що вводитьоя в лiю з l0 грулня2а2t року"

СЛУХАЛИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:
Фро.lrова с., який повiдомув, йii *iдповiдно до IIололtення пр0 регiоtла_гlьнлtлi центр

з FIадання безоплатноi вториttноi шравовот допомоги у Вiнниriькiй областi, затвердхсеног0

наказOIч{ коордlшrацiйного цен"lру з надання праВОВОi ДOПOМО]'И Ns 28. ВiД 20'03'2015 РОКУ

(зi з,,tiнамrт згiдно наказу ltоорлинаuiйпого цеЕтру з IIадапня itравовоi дOпо\{оги }Гs 47 вiд

08,02.2021) та ПолОх(еннЯ про мiсцевi центри з наданЕя безоппатноТ вторинноТ правовоt

-1оllо\,1ог}I KepiBHa рада директорiв регiЬналъних та мiсцевих це*1T рiв з надання

безоtt"цатноi вторинноТ правозо, uйrоги у BiHH"o"*it областi (надытi - KepiBHa раПа)

розглядае та пOгод}ltус шrтаrr,ti розписи цеrrтрiв та вiдповiднi змiн до них,

ВраховуtочИ u. ФролоВ с. .urrропЪ,у*** ,,о,од"," попередньо розгшянутi та

опраrtъованi llраrlitзtликами регiопального та мiсцевих -:j]:|]i, ШТаТНi РOЗПИСLi

регiонацьног0 та мiсllеt их ,l*"",piu , й*п"" б:_'ло:п^,"оi вторllнноi правовоi допомоl-и

вiнгiицько; ooлo"riru"ziit piK, якi ввOдяться в дiю з 10 rтудня2021 року,

lншлтх rrропозицiй, зауважень та коригувань вiд члеrriв Керiвноi радI1 п0 Другоh,{у

питаFIн}о не налхOдиjIо,

ГоJоСУВА-;IИ:
кЗА>> - одноголооно,

вирtшили: 0и Вiнницького' Козятинського' Гайсинсъкого 
,га

затвердитi.t шlтатнi p:_.:1:i 
".:::::"-Н;:; 

.. 
равовоi доfiо]\{оги у

Тсltr,lашпiльсьt(Oго tчtiсцевих центрiв з надаЕня безоплатноi вторинноl гt

межах шrrагноi чисельностi працiвникiв, що вводиться в дiю з t0 грулняzа2l року,

СлПУхАЛи по тРЕТъоМУ ПитАНtIЮ:
JIУкiяновУМ.якаДоВелаДовiДомаУчасникiв'::1l-:ВерненняДиреI(Tора.l.омашпiлъсЬкоГоМц(шдододасться)розl.Л-l1Гимоrкпивiстьзмiнитифаюичне

мiсЦезisахоДх(енняТаЮриДиаIнУаДресУТошtаrппi;tьсъКоГомiсцевогоцен'IрУ'
Нечипорук'I',, псrясЕ{ила, ,rtu a \/r"rою покрашення доступу до БПЩ та оflеративноl

реа;riзаrrii iнших пOкладеЕих I{a- То*uшпiльський MI_I завдаЕь, вва}кас за дOtllЛIrНИI\{

рOзгляi-{у-i,и rlo>tgtиBicTb змiни Ou"r*,"o,o йсцезнахолженвi ]-1 
юридиttноi адреси

-Гомашrшi;iъськOго мiсцевсrго ч.*й^ч "oounn" 
безоплатн",, i]:rlltli правовоТ допомtrги

на i{oBy к)рLtдl4цну адресу та факйне мiслlезнаходжен}ш. а саме: м, тульчин, вiнниi{ькоi

"""*JJ;;;Ж:HH;T#"#,,, 
у кгаi11_,,вiл, u. oj 

]:::_,9,oo, 
N9562-Ix кпро

Rнесен}Iя зпtiлл ;_\о дояких закоЕlв Украiriи шtоло визначеннi:"р*Тj:',":Та аДМirliОrРtrГИВНИХ

целtтрiв територiа.ltьних громад>, вiдповiдно до пOатанOви Верховноi Ради Украiни N9807-

тх вiд 17.07,2020 рок}, "ruop*"o 

-тупur"чп"окий 
район, адмiнiсrративний центр _ мlс]]о

.l.у;тъчлiн' []ii.[ia - j856' 4 KB.ltbc. ( 14,6 % вiд плошi областi), населоЕЕя _ 154, 8 ти0, осiб,,



,]

до його ск.iIаду увiйш;ти 9 громал - Тl,льчллнська, Гороllкiвська. СтуленiнсЬка, а ТаКОЖ

сiльсьtti - Крlrжопiльст,ка. Брац,,tавсыtа. Пitцаллська, Вапнярська, 'IомаurпiлЬсЬltа.

I1IшIакiвсьttа гроN.{ади,

Звахiаrочи на aKTyaJJbHicTb i значлtлtiсть створення новоТ системи адмittiстратиВнО-
територiа"llьноl,о устрою, забезпечет"tня рiвного дOступу 1.1o правовоТ iНфОРМаЦiТ Та

fiравосуддrl, посилення правових мож-цивостей i правовоi спромоясностi представникiв
соцiалъно вразлi,Iвих груп, ,IlериторiалыJих громад 1а сшiльнот, ТопtаlппiльсьКий МЦ
БtsпД обслуговус 16 громад, зага,цьною кiлькiстю насоле;lня20292 0соби, без врахування
населенр{х пунк,l,iв яIкi не присдналися ло терllторiа,тъних гро]!1ад. але вже ЗнахОДЯТЬСЯ На

територiТ'Гульчиtlс г. кtlго району "

Станом на 15.09,2021 року дiс fiоговiр оренли Лs1716-F{lИ нерухомOг0 МаЙна, шitэ

Ea-IIe)tiI,lTb д0 дерлtавноТ tзласгttlс,l,i 1а шеребувас на ба.цансi управлiнrrя f;ержавноТ
казначеiаськоi с,пуlrtби УкраТни у Тульчиrrському районi Вiнн1,Iцъкоi областi - вбУДоваНi

lлежитловi приl\{ilценrrя (Nч5 (20,9 кв,м.), Nэ20 (14,8 кв,м.) за даними БТТ) загаJIънOю

п",iоrцею З5,7 ю],м. на 1-му поверсi 2-поверховоi адмiнiстративноi булiвлi, ле зараз

з;iii,iсгlкlс роботу вiддi:т <Тульчинсъке бюро правовоТ допомOгиD ТомашшiльськOг0
rticr{cBot,cl цен,гру з надання безоплагноТ правовоТ допомоги. ýt,tреtсrороlvt
Тllrtаrппi,тЬсьitогО мц БвгIД проведенО поперелнi перемOR}i з начальником Управлillгllt
Jеl.;itказна.Iеiiства у Ту;tьчинсъttоь,tу райоr*i Г.rtадкою Ната,тiею Iванiвною- яка с

бil.lанс0\,три}Iувачеl, ricicT адмiнiстративноi булiвлi "гл досягнут0 домовЛеНОСТi ПРt)

rto;tt-iltBicTb уtilаданн.t .Щодатковоi угоди до дiючого !оговору оренди пр0 збiлLIIIеF{ня

зага_тьноi орендованоТ плошti , а CaIvIe про I\{оItливiсть передачi в орOндУ чот}IрьOх KiMHa,l--

ь.irtна,га М40 (21.1 KB.lnt.). кiпtната No41 (14,8 кв,м.), KiMHaTa Nэ42 {2,79 кв.м.), KiprнaTa Ns4З

(8.8 KB.lr.), корl{дор ЛЪ-l4 1l1.8 KB.br.), розтаIIlованих на 2 поверсi адltiнiс,гратltвноi бУЛiВЛi

з iIаягзtiiстю 0кред.lоI,о tsхолy та сантехнi.lних комунiкацiй - загальнOю плоЩею 59,29 ttB.П,t.

ГOЛоСУВАЛ}1:
кЗАii - одноголосно,

L]l,{PIlIII4ЛT,T:

1 . З rцетою l]окращення доступу до Бl IД ,га oпepaT}IBHoi реа.тtiзаriij iнших fiоIшаДеirих
trа'I'омашlпiльський MI_{ завлань, за поl,од)кенIlям Коорltигтаitiйного ЦенТрУ, зп,tirrити

сРакгичне мiсцезнаход}кення та юридрlч}Iу адресу Томашпi;rьськогo мiсцевогсl
LIeHTpy з IIадан}Iя безоплатноi вториrтrтоТ правовоТ допомоги на нову юридичну
адрес}-та фактичttе мiсцезнаходжен}lя, а саме: м. Туль.lин, ВiriницькоТ ОбЛастi, вуЛ.

Мtтколи Леонт<rвича, 47 ;

2. Забезпечити IIoлаJIьшу роботу на постiйнi ocHoBi сектору'ГомашпiльськоГо бкtро за

дiю.лоtо адресою: сilr,г. 'Гоплашпiль, плоu]а Т.Шевченка, 6;

з. Визна.rити директора Томашпi.тlьського лriсцевого центру з надання безоплатнот
BTclpiallHoT правовоi лопомоги Нечлшорl,к Т.В. як вiдповiдаль}Iу особу за уклаленнJI
Дсlдагксlвоi угOли ло лiю.lого J|оговору ореIiди про збiльпtення загальнt,li
орендоваI"IоТ плошi. а gаN{е про можливiсть шередачi в оренду чотирьох KilvtHaT -
Kin,tHaT,a ЛЬ40 (21,1 KB.r.t.), KiMHaTa Ns41 (14,8 кв.м.), KiMHaTa ].is42 (2,79 кв.м.),
itiMнaTa Nа43 (8.8 кв.м.), коридор N944 (11,8 KB.nr.), розташованI{х на 2 поверсi
адмittiстративtлоi б,члiвлi з гlаявнiстю окремого входу,га са}Iтехнiчних ксlмуrriкацiй
* загально}о площеtо 59,29 кв.м., а також за вирiulеllня illltlptx п}Iтань ttов'язавttх iз

змiноtо фактиrrного рtiсцезrlаходхtеllня та юриj[ичноТ адресу -l'омашгti.llъськOго

tvtiсцс:вого цеi{,lру з надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги на нов)/

ЮРИj:IРlЧНУ алресУ та фактиЧлле ttцiсцезl{ахол}кення, а саме: м. Туrrьчиll, ,t}iнниtц,коТ

областi, ву,t, Миколи JТеонтовича, 47,



Дрlре]ктOр Ма,ри,на JtYKtrЯ*,*OB z\

Сек,ретар

В.о. лиреюора Вiнницького Мiоцевого

цештру з надаfiня бсзоплатнот вtоринво't'
правовоi доfiомоги

ýиреr,rор Гайсинського мiсцевого
цеЕтр,у з надашfiя безошдgтноi вторинаоt
правовоi допомоги

ýиректо,р Коз,ятин,ського t сiсцевого
це нтрУ з надалtt{я б ез оллатноi втори+*,,ноi
правовоi допомоги

fiиректор Томашпiльськог0 мiсцевого
центру з надання безоплатнот вториннот
правовоi допомоги

Дiяiiя гАJIА,я[ч}ý

'r,/'

Лiсоýа I. L].

Комаlр О. С.

,a'", ,,, -.

i i/
Нечипорук Т. Ei


