Наказом Міністерства юстиції України від 17.06.2016 № 1717/5
запроваджено новий пілотний проект у сфері державної реєстрації громадських
формувань, реалізація якого передбачає прийняття та видачу документів під час
державної реєстрації громадських формувань відповідно до Порядку державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року № 329/5, місцевими
центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги як фронтофісами.
Отже, в Черкаській області з метою забезпечення доступності, а також
підвищення якості надання адміністративних послуг у сфері державної
реєстрації громадських формувань прийняття та видача документів під час
державної реєстрації громадських формувань поряд з Головним територіальним
управлінням юстиції у Черкаській області може здійснюватись місцевими
центрами надання адміністративних послуг та центрами з надання безоплатної
вторинної правової допомоги.
Одночасно з метою своєчасного та якісного надання адміністративних
послуг повідомляємо інформацію про місцеві центри з надання безоплатної
вторинної правової допомоги із зазначенням їх місцезнаходження.
№

Назва
місцевого
п/п центру з
надання
безоплатної
вторинної
правової
допомоги

1

2

Черкаський
місцевий
центр з
надання
БВПД у
Черкаській
області

Прізвище, ім'я,
по-батькові
керівника

Адреса, номер
Прізвище, ім'я, Адреса, номер телефону,
телефону, електронна по-батькові
електронна пошта
пошта
особи, яка
здійснюватиме
прийом
документів у
сфері державної
реєстрації

Скіць Станіслав 18000, м. Черкаси,
Миколайович
вул. Гоголя, 221

Золотоніський Брус Сергій
Миколайович
місцевий
центр з
надання
БВПД

Тихонова
Олександра
Андріївна

(0472) 32-76-46

18000, м. Черкаси, вул.
Гоголя, 221
(0472) 32-76-46

ІР 54-40

ІР 54-405, 54-406
Тєгіна Тетяна
Олександрівна cherkasy
cherkasy
1.cherkasy@legalaid
1.cherkasy@legalaid.gov.u
.gov.ua
a
19702, м.
Золотоноша, вул.
Новоселівська 1,
офіс 17

Жалобна
Тетяна
Миколаївна

19702, м. Золотоноша,
вул. Новоселівська 1,
офіс 17
(04737)2-35-83

(04737)2-35-83
ІР 54-104, 54-105
zolotonosha.cherkas
y@legalaid.gov.ua

Круть
Владислав
Валерійович

ІР 54-104, 54-105
zolotonosha.cherkasy@
legalaid.gov.ua

3

Смілянський
місцевий
центр з
надання
БВПД

Савчук Євген
20700, м. Сміла,
Володимирович вул. Свердлова 96
а.

Стригун
Людмила
Миколаївна

(04733) 2-40-47
IP 54-205, 54-206
Мамонова
smila.cherkasy@lega Наталія
laid.gov.ua
Миколаївна

4

Уманський
місцевий
центр з
надання
БВПД

Гребенюк
Сергій
Анатолійович

20700, м. Сміла, вул.
Свердлова 96 а.
(04733) 2-40-47
IP 54-205, 54-206
smila.cherkasy@legalaid.g
ov.ua

20300 м.Умань вул. Квасюк Віктор 20300 м.Умань вул.
Леніна, 31
Віталійович
Леніна, 31
(04744) 3-25-33 IP
(04744) 3-25-33
54301Uman.cherkas
y@legalaid.gov.ua
Однокоз Ірина IP 54303,
54306Uman.cherkasy@leg
Віталіївна
alaid.gov.ua

