До уваги учасника конкурсу!
Вкажіть, будь ласка, Ваш реєстраційний номер,
зазначений на конверті!

Тестове завдання
для другого етапу конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до
надання безоплатної вторинної правової допомоги
Тестове завдання складається з вісімнадцяти питань. Кожне питання містить
варіанти відповідей, серед яких є як правильні, так і неправильні.
Виберіть правильні, на Вашу думку, варіанти відповідей та позначте їх: 
Питання № 1
Суб’єктами права на безоплатну вторинну правову допомогу відповідно до Закону
України «Про безоплатну правову допомогу» є:
Відповідь (кількість обраних варіантів відповіді не може перевищувати 5):
 інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у
розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;
 військовослужбовці строкової служби;
 особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень
Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим,
прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або
проведення окремої процесуальної дії;
 особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний
сукупний дохід їх сім'ї нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого та
затвердженого відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" для осіб,
які належать до основних соціальних і демографічних груп населення;
 усі особи, які у встановленому законодавством порядку визнані інвалідами;
 діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які
можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї;
 особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності
фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної
дієздатності фізичної особи;
 усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.
Сума балів за відповідь на питання №1
(заповнюється членом конкурсної комісії)

Питання № 2
Відзначте, будь ласка, повноваження центрів з надання безоплатної вторинної
правової допомоги, визначені Законом України «Про безоплатну правову допомогу».
Відповідь (кількість обраних варіантів відповіді не може перевищувати 5):
 прийняття рішення про надання та відмову у наданні безоплатної вторинної
правової допомоги;
 укладення контрактів (договорів) з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів,
які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній або тимчасовій
основі;
 участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення;
 видання доручень для підтвердження повноважень захисника для здійснення
представництва інтересів особи в судах, органах державної влади, органах
місцевого самоврядування, перед іншими особами;
 прийняття рішення про заміну адвоката відповідно до положень Закону України
«Про безоплатну правову допомогу»;
 збирання відомостей з метою використання їх під час захисту прав і законних
інтересів осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової
допомоги;
 прийняття рішень про припинення надання безоплатної вторинної правової
допомоги;
 здійснення захисту при провадженні дізнання, досудового слідства, розгляді
кримінальної справи в суді.
Сума балів за відповідь на питання №2
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 3
Відзначте, будь ласка, підстави для відмови особі в наданні їй безоплатної
вторинної правової допомоги, визначені Законом України «Про безоплатну правову
допомогу».
Відповідь (кількість обраних варіантів відповіді не може перевищувати 5):
 особа не належить до жодної з категорій осіб, віднесених Законом України «Про
безоплатну правову допомогу» до суб’єктів права на безоплатну вторинну правову
допомогу;
 особа не є громадянином України;
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 особа подала неправдиві відомості або фальшиві документи з метою віднесення її
до однієї з категорій осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову
допомогу;
 вимоги особи про захист або відновлення її прав є неправомірними;
 особа не визнає свою вину у вчиненні суспільно-небезпечного діяння;
 особі раніше надавалась безоплатна вторинна правова допомога з одного і того ж
питання;
 особа використала всі національні засоби правового захисту у справі, з якої
звертається за наданням безоплатної вторинної правової допомоги;
 особа є біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту відповідно до
Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту».
Сума балів за відповідь на питання №3
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 4
Відзначте, будь ласка, обов’язки адвоката, як суб’єкта надання безоплатної
вторинної правової допомоги, визначені Законом України «Про безоплатну правову
допомогу».
Відповідь (кількість обраних варіантів відповіді не може перевищувати 5):
 неухильно дотримуватися вимог Конституції України, Закону України «Про
безоплатну правову допомогу», міжнародних договорів України, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативноправових актів;
 надавати якісно та в необхідному обсязі безоплатну вторинну правову допомогу;
 приймати рішення про надання або про відмову в наданні безоплатної вторинної
правової допомоги;
 приймати до провадження справи осіб, які потребують безоплатної вторинної
правової допомоги, відповідно до договорів, укладених з центром з надання
безоплатної вторинної правової допомоги;
 не розголошувати конфіденційну інформацію про особу, яка стала відомою у
зв'язку з наданням безоплатної вторинної правової допомоги;
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 приймати до провадження справи дітей-сиріт, які потребують безоплатної
вторинної правової допомоги, без укладення договору з центром з надання
безоплатної вторинної правової допомоги.
Сума балів за відповідь на питання №4
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 5
Відзначте, будь ласка, права, якими наділені адвокати, залучені центрами з
надання безоплатної вторинної правової допомоги, відповідно до Закону України «Про
безоплатну правову допомогу».
Відповідь (кількість обраних варіантів відповіді не може перевищувати 5):
 брати участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення на підставі
доручення центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 розглядати звернення особи про надання їй безоплатної вторинної правової
допомоги відповідно до закону та перевіряти належність такої особи до суб’єктів
права на безоплатну вторинну правову допомогу;
 представляти права і законні інтереси осіб, які потребують безоплатної вторинної
правової допомоги, в судах, інших державних органах, органах місцевого
самоврядування, перед іншими особами на підставі доручення центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги;
 здійснювати захист при провадженні дізнання, досудового слідства, розгляді
кримінальної справи в суді на підставі доручення центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги;
 запитувати і отримувати документи та інші матеріали або їх копії, необхідні у
зв'язку з наданням безоплатної вторинної правової допомоги в судах, інших
державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
 укладати договір про надання правової допомоги з суб’єктом права на безоплатну
вторинну правову допомогу від імені центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги;
 інформувати центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги про
настання обставин, що передбачають припинення надання безоплатної вторинної
правової допомоги у випадках, передбачених законом;
 приймати рішення про припинення надання особі безоплатної вторинної правової
допомоги.
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Сума балів за відповідь на питання №5
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 6
Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» надання
безоплатної вторинної правової допомоги за рішенням центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги припиняється у таких випадках:
Відповідь (кількість обраних варіантів відповіді не може перевищувати 5):
 у разі часткового виконання адвокатом своїх зобов’язань, передбачених договором
про надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 коли обставини чи підстави, за наявності яких особа була віднесена до визначених
Законом України «Про безоплатну правову допомогу» категорій осіб, що мають
право на безоплатну вторинну правову допомогу, припинили своє існування;
 у разі невідшкодування особою вартості фактичних витрат, пов’язаних з наданням
їй правової допомоги;
 якщо особа використала всі національні засоби правового захисту в справі;
 у разі повного виконання суб'єктом надання безоплатної вторинної правової
допомоги своїх зобов'язань, передбачених контрактом (договором) про її надання;
 у разі коли особа користується захистом іншого захисника (захисників) у справі, за
якою їй призначено захисника відповідно до Закону України «Про безоплатну
правову допомогу»;
 у разі укладення адвокатом договору про надання правової допомоги з іншим
клієнтом на більш вигідних для нього умовах;
 у разі, якщо встановлено факт подання особою неправдивих відомостей або
фальшивих документів, що стали підставою для віднесення особи до категорій
осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, та прийняття
рішення про надання їй безоплатної вторинної правової допомоги.
Сума балів за відповідь на питання №6
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 7
Відзначте, будь ласка, підстави для відмови в укладанні договору про надання
правової допомоги, визначені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність».
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Відповідь (кількість обраних варіантів відповіді не може перевищувати 5):
 у разі наявності конфлікту інтересів;
 у разі, якщо особа користується послугами іншого захисника;
 адвокат брав участь у відповідному провадженні і це є підставою для його відводу
згідно з процесуальним законом;
 результат, досягнення якого бажає клієнт, або засоби його досягнення, на яких він
наполягає, є протиправними, суперечать моральним засадам суспільства, присязі
адвоката України, правилам адвокатської етики;
 у разі укладення договору про надання правової допомоги на користь клієнта
іншою особою, яка діє в його інтересах;
 доручення на виконання дій виходять за межі професійних прав і обов'язків
адвоката;
 виконання договору про надання правової допомоги може призвести до
розголошення адвокатської таємниці;
 особа тривалий час перебуває за межами України.
Сума балів за відповідь на питання №7
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 8
Визначте, будь ласка, документи, що посвідчують повноваження адвоката на
надання правової допомоги, визначені у Законі України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність».
Відповідь (кількість обраних варіантів відповіді не може перевищувати 4):
 договір про надання правової допомоги;
 довіреність;
 доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної
правової допомоги;
 свідоцтво

про

державну

реєстрацію

адвоката

суб’єктом

підприємницької

діяльності;
 ордер;
 посвідчення адвоката.
Сума балів за відповідь на питання №8
(заповнюється членом конкурсної комісії)
6

Питання № 9
Назвіть, будь ласка, підстави заміни адвокатів, які надають безоплатну вторинну
правову допомогу, визначені Законом України «Про безоплатну правову допомогу».
Відповідь (кількість обраних варіантів відповіді не може перевищувати 4):
 хвороба адвоката;
 неналежне виконання адвокатом своїх зобов'язань за умовами договору;
 недотримання ним порядку надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 завантаженість адвоката;
 виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну
правову допомогу;
 перебування адвоката у відпустці.
Сума балів за відповідь на питання №9
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 10
Відзначте, будь-ласка, категорії осіб, які відповідно до нового Кримінального
процесуального кодексу України мають право на захист.
Відповідь (кількість обраних варіантів відповіді не може перевищувати 4):
 підозрюваний;
 обвинувачений;
 законний представник підозрюваного, обвинуваченого;
 представник потерпілого;
 виправданий;
 засуджений.
Сума балів за відповідь на питання №10
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 11
Відзначте, будь-ласка, права захисника, якими він наділений відповідно до нового
Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідь (кількість обраних варіантів відповіді не може перевищувати 4):
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 користуватися процесуальними правами підозрюваного, обвинуваченого, захист
якого він здійснює, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється
безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і не може бути доручена захиснику;
 брати участь у проведенні допиту та інших процесуальних діях, що проводяться за
участю підозрюваного, обвинуваченого;
 брати на себе захист іншої особи або надавати їй правову допомогу, якщо це
суперечить інтересам особи, якій він надає або раніше надавав правову допомогу;
 до першого допиту підозрюваного мати з ним конфіденційне побачення без
дозволу слідчого, прокурора, суду;
 після першого допиту підозрюваного, обвинуваченого мати з ними конфіденційні
побачення без обмеження їх кількості та тривалості;
 розголошувати відомості, які стали відомі у зв’язку з участю в кримінальному
провадженні і становлять адвокатську або іншу охоронювану законом таємницю,
якщо це спростовує підозру чи обвинувачення, сприятиме пом’якшенню чи
виключенню кримінальної відповідальності підозрюваного, обвинуваченого.
Сума балів за відповідь на питання №11
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 12
Відзначте, будь-ласка, перелік випадків, визначених новим Кримінальним
процесуальним кодексом України, коли захисник після його залучення має право
відмовитися від виконання своїх обов’язків.
Відповідь (кількість обраних варіантів відповіді не може перевищувати 4):
 якщо є обставини, які згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України
виключають його участь у кримінальному провадженні;
 незгоди з підозрюваним, обвинуваченим щодо вибраного ним способу захисту, за
винятком випадків обов’язкової участі захисника;
 якщо він не брав участі у проведенні першого допиту за участю підозрюваного,
обвинуваченого;
 умисного

невиконання

підозрюваним,

обвинуваченим

умов

укладеного

з

захисником договору, яке проявляється, зокрема, у систематичному недодержанні
законних порад захисника, порушенні вимог Кримінального процесуального
кодексу України;
 якщо у підозрюваного, обвинуваченого є можливість залучити іншого захисника
для надання правової допомоги;
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 якщо він свою відмову мотивує відсутністю належної кваліфікації для надання
правової допомоги у конкретному провадженні, що є особливо складним.
Сума балів за відповідь на питання №12
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 13
Відзначте, будь-ласка, обов’язки захисника, визначені новим Кримінальним
процесуальним кодексом України.
Відповідь (кількість обраних варіантів відповіді не може перевищувати 4):
 використовувати засоби захисту, передбачені Кримінальним процесуальним
кодексом України та іншими законами України, з метою забезпечення дотримання
прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого;
 з'ясувати обставини, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом'якшують чи
виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого;
 самостійно приймати рішення про припинення надання особі безоплатної
вторинної правової допомоги;
 прибути для участі у виконанні процесуальних дій за участю підозрюваного,
обвинуваченого;
 використовувати свої права всупереч правам, свободам та законним інтересам
підзахисного, якщо це сприятиме розкриттю злочину;
 у разі неможливості прибути в призначений строк для участі у виконанні
процесуальних дій за участю підозрюваного, обвинуваченого завчасно повідомити
про таку неможливість та її причини слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд, а у
разі, якщо захисник призначений органом (установою), уповноваженим законом на
надання безоплатної правової допомоги, - також і цей орган (установу).
Сума балів за відповідь на питання №13
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 14
Відзначте, будь-ласка, перелік випадків, визначених новим Кримінальним
процесуальним кодексом України, коли слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд
зобов’язані забезпечити участь захисника у кримінальному провадженні.
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Відповідь (кількість обраних варіантів відповіді не може перевищувати 4):
 підозрюваний, обвинувачений заявив клопотання про залучення захисника, але за
відсутністю коштів чи з інших об'єктивних причин не може його залучити
самостійно;
 підозрюваний, обвинувачений відмовляється від залучення захисника;
 слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд вирішить, що обставини кримінального
провадження вимагають участі захисника, а підозрюваний, обвинувачений не
залучив його;
 підозрюваний, обвинувачений самостійно залучив захисника, а слідчий, прокурор,
слідчий суддя чи суд вирішить, що обставини кримінального провадження
вимагають участі іншого захисника;
 в інших випадках, передбачених законом, що регулює надання безоплатної
правової допомоги;
 у випадку, коли участь захисника є обов'язковою, а підозрюваний, обвинувачений
не залучив захисника.
Сума балів за відповідь на питання №14
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 15
Відзначте, будь-ласка, випадки обов’язкової участі захисника у кримінальному
провадженні, визначені новим Кримінальним процесуальним кодексом України.
Відповідь (кількість обраних варіантів відповіді не може перевищувати 7):
 щодо осіб, які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне провадження;
 щодо осіб, які підозрюються (обвинувачуються) у вчиненні особливо тяжкого
злочину;
 щодо осіб, які підозрюються (обвинувачуються) у вчиненні тяжкого злочину;
 щодо осіб, які підозрюються (обвинувачуються) у вчиненні кримінального
правопорушення у віці до 14 років;
 щодо осіб, які підозрюються (обвинувачуються) у вчиненні кримінального
правопорушення у віці до 18 років;
 щодо малозабезпечених осіб, дохід яких не перевищує мінімальний розмір
заробітної плати;
 щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових заходів
виховного характеру;
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 щодо осіб, які внаслідок психічних чи фізичних вад (німі, глухі, сліпі тощо) не
здатні повною мірою реалізувати свої права;
 щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових заходів
медичного характеру або вирішується питання про їх застосування;
 щодо реабілітації померлої особи.
Сума балів за відповідь на питання №15
(заповнюється членом конкурсної комісії)
Питання № 16
Відзначте, будь-ласка, права підозрюваного, обвинуваченого, передбачені новим
Кримінальним процесуальним кодексом України.
Відповідь (кількість обраних варіантів відповіді не може перевищувати 5):
 знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють,
обвинувачують;
 на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках,
передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України та/або законом, що
регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв'язку з
відсутністю коштів на її оплату;
 мати повний доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, що стосуються
досудового розслідування;
 бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені Кримінальним
процесуальним кодексом України, а також отримати їх роз'яснення;
 на відшкодування витрат, пов’язаних з викликом для давання показань;
 на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з
дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після
першого допиту - мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості;
 на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій;
 ознайомлюватись в органах державної влади, органах місцевого самоврядування,
на підприємствах, в установах та організаціях з документами, необхідними для
забезпечення ефективного правового захисту, крім тих, що є державною
таємницею.
Сума балів за відповідь на питання №16
(заповнюється членом конкурсної комісії)
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Питання № 17
Відзначте, будь ласка, твердження, які відповідають Вашій мотивації працювати в
системі надання безоплатної правової допомоги.
Відповідь (кількість обраних варіантів відповіді не може перевищувати 5):
 заінтересованість працювати на постійній або тимчасовій основі в якості захисника
осіб, які потребують правової допомоги з моменту практичного затримання, для
запобігання психологічному та фізичному тискові на них;
 встановлення стосунків з представниками правоохоронних органів та судів для
подальшого їх використання в інтересах клієнтів, з якими у Вас укладені договори
на здійснення їх захисту або представництва;
 сприяння підвищенню довіри громадян до української системи правосуддя;
 використання матеріально-технічних ресурсів центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги для підвищення власної конкурентоспроможності на
ринку адвокатських послуг;
 можливість отримання додаткового заробітку та/або досвіду роботи;
 виконання суспільно значущої місії захисту малозабезпечених та інших вразливих
категорій осіб, права яких порушені;
 гарантоване

забезпечення

достатньою

кількістю

клієнтів

без

докладання

додаткових зусиль для підвищення свого кваліфікаційного рівня;
 покращення доступу осіб до правосуддя, зокрема в частині забезпечення права на
захист.
Наведіть інші твердження, які відповідають Вашій мотивації взяти участь у
конкурсному відборі та працювати в системі надання безоплатної правової допомоги:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 Правильне твердження, на думку не менше як трьох членів конкурсної комісії, що
оцінюють тестове завдання (за умови консенсусу між ними), може зараховуватися
для підвищення на 2 бали суми балів, набраних претендентом за результатами
відповіді на питання № 17 у разі, якщо вона становить 8 і менше балів.
Сума балів за відповідь на питання №17
(заповнюється членом конкурсної комісії)
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Питання № 18
Відзначте, будь ласка, чинники, що на Вашу думку, забезпечуватимуть належну
якість надання особі безоплатної правової допомоги.
Відповідь (кількість обраних варіантів відповіді не може перевищувати 5):
 ретельність дослідження матеріалів справи і доказів;
 зустріч з особою наодинці перед її допитом;
 віддання переваги більш ретельному дослідженню матеріалів справи та збиранню
доказів перед особистою участю адвоката у судовому засіданні;
 утримування адвоката від оскарження рішень органів досудового слідства та суду
з метою запобігання затягуванню розгляду справи;
 збирання усіх доступних відомостей про факти, що можуть бути використані як
докази на користь клієнта;
 здійснення аналізу завершених справ з метою узагальнення недоліків, які мали
вплив на якість правової допомоги, та їх усунення в подальшому;
 побіжне ознайомлення клієнта з правовими аспектами та фактичними обставинами
його справи;
 обмін досвідом з іншими адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову
допомогу, спільне вироблення стратегії захисту.
Наведіть інші твердження, що, на Вашу думку, забезпечуватимуть якість надання
клієнтові безоплатної правової допомоги:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
* Правильне твердження, на думку не менше як трьох членів конкурсної комісії, що
оцінюють тестове завдання (за умови консенсусу між ними), може зараховуватися для
підвищення на 2 бали суми балів, набраних претендентом за результатами відповіді на
питання № 18 у разі, якщо вона становить 8 і менше балів.
Сума балів за відповідь на питання №18
(заповнюється членом конкурсної комісії)
До уваги учасника конкурсу!
Перевірте, будь ласка, чи вказали Ви Ваш реєстраційний номер,
зазначений на конверті.
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Питання

Сума балів

Питання

Сума балів

Питання

1

7

13

2

8

14

3

9

15

4

10

16

5

11

17

6

12

18

Сума балів

Середня оцінка за результатами виконання
тестового завдання, що визначається шляхом
ділення суми всіх отриманих претендентом балів
на 18 (кількість питань)
(заповнюється членом конкурсної комісії):

Підписи не менше як трьох членів конкурсної комісії, що перевіряли
виконання тестового завдання:
________________________________
(підпис)

________________________________
(підпис)

________________________________
(підпис)

_______________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

23 листопада 2012 року
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