
 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 двадцяти 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  

Відзначте, будь ласка, види правових послуг безоплатної вторинної правової допомоги 

відповідно до положень Закону України «Про безоплатну правову допомогу»:   

 

 захист від обвинувачення;  

 здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу, в судах;  

 інформування центру з надання вторинної правової допомоги про випадки порушення 

процесуальних прав підозрюваного, обвинуваченого;  

 здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу, в державних органах;  

 надання правової інформації особам, що мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу;  

 здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу, в органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;  

 надання консультацій і роз’яснень з правових питань особам, що мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу;  

 надання допомоги в забезпеченні доступу особи до медіації;  

 складення документів процесуального характеру;  

 сприяння особі, що має право на безоплатну вторинну правову допомогу, у реалізації її 

права  на звернення до Європейського суду з прав людини.  

 

Сума балів за відповідь на питання № 1 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 
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Питання № 2 

Відзначте, будь ласка, права адвоката відповідно до положень Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу»: 

 

 здійснювати захист у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та 

судового провадження на підставі доручення центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги;  

 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 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;  

 укладати контракт (договір) з суб’єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу 

від імені центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги;  

 ознайомлюватися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах та організаціях з необхідними для забезпечення ефективного 

правового захисту документами, крім тих, що є державною таємницею;  

 самостійно приймати рішення про припинення надання особі 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;  

 інформувати відповідне головне управління юстиції про настання обставин, що 

передбачають припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги у випадках, 

передбачених законом;  

 звертатися з запитом до центру безоплатної вторинної правової допомоги щодо 

встановлення належності особи до суб’єктів права на безоплатну вторинну правову 

допомогу.  

 

Сума балів за відповідь на питання № 2 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 
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Питання № 3 

Відзначте, будь ласка, обов’язки адвоката відповідно до положень Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу»:  

 

 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 нормативно-правових актів;  

 надавати безоплатну вторинну правову допомогу за дорученням відповідного головного 

управління юстиції;  

 залучати інших адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги в повному 

обсязі та у строки, визначені договором;  

 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;  

 приймати до провадження справи дітей-сиріт, які потребують безоплатної вторинної 

правової допомоги, без укладення договору з центром з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги;  

 у випадку призначення на заміну іншого адвоката вжити заходів для усунення недоліків у 

наданні безоплатної вторинної правової допомоги, які мали місце до його призначення;  

 видавати доручення для підтвердження своїх повноважень, як захисника для здійснення 

представництва інтересів особи в судах, органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, перед іншими особами.  

 

Сума балів за відповідь на питання № 3 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 4 

Відзначте, будь ласка, підстави припинення надання безоплатної вторинної правової 

допомоги відповідно до положень Закону України «Про безоплатну правову допомогу»: 
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 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 виконання адвокатом більшості своїх зобов’язань, передбачених договором про 

надання безоплатної вторинної правової допомоги;  

 у разі невідшкодування особою вартості фактичних витрат, пов’язаних з наданням їй 

правової допомоги;  

 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;  

 у разі якщо встановлено, що особа, якій надавалася безоплатна вторинна правова допомога, 

не є громадянином України;  

 коли особа користується захистом іншого захисника (захисників) у справі, за якою їй 

призначено захисника відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу»;  

 у разі прийняття відповідним головним управлінням юстиції рішення про залучення іншого 

захисника для захисту особи відповідно до Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу»;  

 якщо особа використала всі національні засоби правового захисту в справі;  

 коли адвокатом укладено договір з іншим клієнтом на більш вигідних для нього умовах;  

 у разі повного виконання суб'єктом надання безоплатної вторинної правової допомоги своїх 

зобов'язань, передбачених контрактом (договором) про її надання.   

 

Сума балів за відповідь на питання № 4 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 5 

Відзначте, будь ласка, повноваження центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, визначені Законом України «Про безоплатну правову допомогу»: 

 

 укладення контрактів (договорів) з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом (Реєстру 

адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на 

підставі договору);  

 прийняття рішення про надання чи про відмову у наданні безоплатної вторинної правової 

допомоги;  

 участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення;  
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 збирання відомостей з метою використання їх під час захисту прав і законних інтересів осіб, 

які мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги;  

 видання доручень для підтвердження повноважень захисника для здійснення 

представництва інтересів особи в судах, органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, перед іншими особами;  

 ознайомлення в органах державної влади, органах місцевого самоврядування з необхідними 

для забезпечення ефективного правового захисту документами, крім тих, що є державною 

таємницею;  

 прийняття рішення про заміну адвоката;  

 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 у кримінальному проваджені під час досудового розслідування та 

судового провадження.  

 

Сума балів за відповідь на питання № 5 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 6 

Відзначте, будь ласка, підстави заміни адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу, визначені Законом України «Про безоплатну правову допомогу»: 

 

 хвороба адвоката;  

 зміна місця проживання адвоката;  

 недотримання адвокатом порядку надання безоплатної вторинної правової допомоги;  

 подання адвокатом недостовірних даних до органів Державної податкової служби;  

 неналежне виконання адвокатом своїх зобов’язань за умовами договору;  

 завантаженість адвоката;    

 виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу на постійній основі за контрактом;  

 перебування адвоката у відпустці;  

 проходження строкової військової служби;  

 виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають вторинну правову допомогу на 

тимчасовій основі на підставі договору.  

 

Сума балів за відповідь на питання № 6 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 
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Питання № 7 

Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо договору про надання правової допомоги: 

 

 договір про надання правової допомоги може вчинятися усно, якщо його ціна не перевищує 

мінімального розміру заробітної плати;  

 договір про надання правової допомоги укладається лише у письмовій формі;  

 договір про надання правової допомоги припиняється після його належного виконання;  

 договір про надання правової допомоги припиняється за взаємною згодою сторін;  

 за умови попереднього інформування ради адвокатів регіону адвокат може укладати договір 

про надання правової допомоги, що може призвести до виникнення конфлікту інтересів;  

 договір про надання правової допомоги припиняється на вимогу однієї із сторін на умовах, 

передбачених договором;  

 адвокату забороняється укладати договір про надання правової допомоги і він зобов'язаний 

відмовитися від виконання договору у разі, якщо доручення на виконання дій виходять за 

межі професійних прав і обов’язків адвоката;  

 договір про надання правової допомоги з адвокатом може укладатися лише особисто з 

клієнтом;   

 у разі відмови від укладення договору про надання правової допомоги адвокат зобов’язаний 

зберігати адвокатську таємницю про відомості, що стали йому відомі від особи, яка 

звернулася з пропозицією укладення такого договору;  

 розірвання договору про надання правової допомоги здійснюється у разі, якщо особа 

користується послугами іншого захисника.  

 

Сума балів за відповідь на питання № 7 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 8 

Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо підстав для здійснення адвокатської діяльності: 

 

 адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги;  

 договір про надання правової допомоги може бути документом, що посвідчує повноваження 

адвоката на надання правової допомоги;  

 повноваження захисника на участь у кримінальному провадженні підтверджуються 

довіреністю;  
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 документом, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги, може 

бути довіреність;  

 підставою для здійснення адвокатської діяльності є паспорт громадянина України;  

 документом, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги, може 

бути свідоцтво про державну реєстрацію адвоката суб’єктом підприємницької діяльності;             

 документом, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги, може 

бути доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної 

правової допомоги;  

 документом, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги, може 

бути посвідчення адвоката України;  

 документом, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги, може 

бути ордер;  

 типова форма ордеру затверджується Міністерством юстиції.  

 

Сума балів за відповідь на питання № 8 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 9 

Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Кримінального 

процесуального кодексу України щодо затримання особи без ухвали слідчого  судді, суду: 

 

 особа є затриманою з моменту складання протоколу про затримання;   

 строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду не може перевищувати 

чотирнадцяти годин з моменту затримання;  

 строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду не може перевищувати сімдесяти 

двох годин з моменту затримання;  

 строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду не може перевищувати двадцяти 

чотирьох годин з моменту затримання;  

 затримана без ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше шістдесяти годин з моменту 

затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду для розгляду клопотання про 

обрання стосовно неї запобіжного заходу;  

 уповноважена службова особа, що здійснила затримання, зобов’язана негайно повідомити 

про це орган (установу), уповноважений законом на надання безоплатної правової 

допомоги;  

 після складення протоколу про затримання, копія такого протоколу негайно направляється 

до відповідного суду;  
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 уповноважена службова особа, що здійснила затримання, зобов’язана надати затриманій 

особі можливість негайно повідомити про своє затримання та місце перебування близьких 

родичів, членів сім’ї чи інших осіб за вибором цієї особи;  

 протокол про затримання підписується особою, яка його склала і затриманим, а при 

наявності свідків і потерпілих - також цими особами;  

 уповноважена службова особа, що здійснила затримання особи, повинна негайно 

повідомити затриманому зрозумілою для нього мовою підстави затримання та у вчиненні 

якого злочину він підозрюється.  

 

Сума балів за відповідь на питання № 9 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 10 

Визначте, будь ласка, загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні 

відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України:  

 

 захисник не має права взяти на себе захист іншої особи або надавати їй правову допомогу, 

якщо це суперечить інтересам особи, якій він надає або раніше надавав правову допомогу;  

 захисник має право брати участь у проведенні допиту та інших процесуальних діях, що 

проводяться за участю підозрюваного, обвинуваченого;  

 брати участь у судовому розгляді можуть не більше семи захисників одного 

обвинуваченого;  

 захисник має право до першого допиту підозрюваного мати з ним конфіденційне побачення 

без дозволу слідчого, прокурора, суду;  

 у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, захисник має 

право займати у справі позицію всупереч волі клієнта;  

 захисник має право використовувати свої права всупереч правам, свободам та законним 

інтересам клієнта, якщо це сприяє вирішенню відповідного питання по суті;  

 документи, пов’язані з виконанням захисником його обов’язків, без його згоди не 

підлягають огляду, вилученню чи розголошенню слідчим, прокурором, слідчим суддею, 

судом;  

 зустрічі захисника з підозрюваним, обвинуваченим можуть відбуватися під візуальним 

контролем уповноваженої службової особи, в умовах, що забезпечують можливість 

прослуховування;  

 зустрічі захисника з підозрюваним, обвинуваченим можуть відбуватися під візуальним 

контролем уповноваженої службової особи, але в умовах, що виключають можливість 

прослуховування чи підслуховування;  
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 захисник має право без згоди клієнта розголошувати відомості, що становлять адвокатську 

таємницю, використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб, якщо це сприяє 

здійсненню правосуддя.  

 

Сума балів за відповідь на питання № 10 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 11 

Відзначте, будь ласка, перелік підстав для відводу захисника відповідно до положень 

Кримінального процесуального кодексу України:  

 

 якщо захисник брав участь у цьому ж кримінальному провадженні як слідчий суддя, суддя, 

присяжний, прокурор, слідчий, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач, 

експерт, спеціаліст, перекладач;  

 якщо захисник проводив ревізію, перевірку тощо, матеріали яких використовуються у цьому 

ж кримінальному провадженні;  

 якщо захисник у цьому провадженні надає або раніше надавав правову допомогу особі, 

інтереси якої суперечать інтересам особи, яка звернулася з проханням про надання правової 

допомоги;  

 якщо захисник брав участь у цьому ж кримінальному провадженні як свідок;  

 у разі зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю (зупинення дії 

свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю або його анулювання);  

 якщо захисник є близьким родичем або членом сім’ї підозрюваного, обвинуваченого;  

 якщо захисник є близьким родичем або членом сім’ї слідчого, прокурора, потерпілого; 

 якщо захисник зацікавлений в результатах провадження;  

 якщо захисник є близьким родичем або членом сім’ї будь-кого із складу суду;  

 за наявності обставин, які викликають сумнів у компетентності захисника.  

 

Сума балів за відповідь на питання № 11 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 12 

Відзначте, будь ласка, випадки обов’язкової участі захисника у кримінальному 

провадженні, визначені Кримінальним процесуальним кодексом України: 

 

 щодо осіб віком до 14 років, які підозрюються (обвинувачуються) у вчиненні кримінального 

правопорушення;  
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 щодо осіб, які підозрюються (обвинувачуються) у вчиненні злочину середньої тяжкості;  

 щодо осіб, які підозрюються (обвинувачуються) у вчиненні тяжкого злочину;  

 щодо осіб, які підозрюються (обвинувачуються) у вчиненні особливо тяжкого злочину;  

 щодо осіб, які підозрюються (обвинувачуються) у вчиненні кримінального правопорушення 

у віці до 18 років;  

 щодо осіб, які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне провадження;  

 щодо малозабезпечених осіб, які підозрюються (обвинувачуються) у вчиненні 

кримінального правопорушення і дохід яких не перевищує мінімальний розмір заробітної 

плати;  

 щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових заходів виховного 

характеру;  

 щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових заходів медичного 

характеру або вирішується питання про їх застосування; 

 щодо осіб, які звільняються від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям. 

 

Сума балів за відповідь на питання № 12 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 13 

Відзначте, будь ласка, твердження, що відповідають положенням Кримінального 

процесуального кодексу України щодо порядку та строків апеляційного оскарження: 

 

 апеляційна скарга подається на ухвали слідчого судді - безпосередньо до суду апеляційної 

інстанції;  

 апеляційна скарга подається на судові рішення, ухвалені судом першої інстанції, - через суд, 

який ухвалив судове рішення;  

 під час апеляційного оскарження учасникам судового провадження забороняється 

знайомитися з матеріалами кримінального провадження;  

 апеляційна скарга, якщо інше не передбачено Кримінальним процесуальним кодексом 

України, може бути подана на вирок або ухвалу про застосування чи відмову у застосуванні 

примусових заходів медичного або виховного характеру - протягом тридцяти днів з дня їх 

проголошення;  

 апеляційна скарга подається на ухвали слідчого судді – безпосередньо до слідчого судді;              

 апеляційна скарга, якщо інше не передбачено Кримінальним процесуальним кодексом 

України, може бути подана на судові рішення – протягом трьох місяців з дня їх оголошення;  
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 апеляційна скарга, якщо інше не передбачено Кримінальним процесуальним кодексом 

України, може бути подана на інші ухвали суду першої інстанції – протягом семи днів з дня 

її оголошення;  

 протягом строку апеляційного оскарження матеріали кримінальної справи можуть бути 

витребувані із суду;  

 апеляційна скарга, якщо інше не передбачено Кримінальним процесуальним кодексом 

України, може бути подана на ухвалу слідчого судді – протягом п’яти днів з дня її 

оголошення;  

 для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з 

моменту оголошення їй судового рішення.  

 

Сума балів за відповідь на питання № 13 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 14 

Відзначте, будь ласка, повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду 

апеляційної скарги на вирок або ухвалу суду першої інстанції відповідно до положень 

Кримінального процесуального кодексу України: 

 

 залишити вирок або ухвалу без змін;  

 змінити вирок або ухвалу;  

 скасувати виправдувальний вирок з мотивів істотного порушення прав обвинуваченого;  

 скасувати вирок повністю чи частково та ухвалити новий вирок;  

 допитати свідка;  

 скасувати вирок або ухвалу і закрити кримінальне провадження;  

 висунути додаткове обвинувачення;  

 скасувати вирок і направити кримінальне провадження до органу досудового розслідування;  

 скасувати вирок або ухвалу і призначити новий розгляд у суді першої інстанції;  

 призначити експертизу.  

 

Сума балів за відповідь на питання № 14 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 15 

Відзначте, будь ласка, ухвали слідчого судді, які підлягають оскарженню в апеляційному 

порядку під час досудового розслідування відповідно до положень Кримінального 

процесуального кодексу України: 
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 про відмову у наданні дозволу на затримання;  

 про особисте зобов’язання;  

 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або відмову в його 

застосуванні;  

 про здійснення приводу;  

 про проведення слідчих (розшукових) дій;  

 про продовження строку тримання під вартою або відмову в його продовженні;  

 про забезпечення захисту за призначенням;  

 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту або відмову в його 

застосуванні;  

 про арешт майна або відмову у ньому;  

 про відвід.  

 

Сума балів за відповідь на питання № 15 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 16 

Відзначте, будь ласка, у яких випадках кримінальне провадження закривається відповідно 

до положень Кримінального процесуального кодексу України: 

 

 встановлена відсутність події кримінального правопорушення; 

 вирок набрав законної сили;  

 до особи застосовано примусові заходи медичного характеру;  

 встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення; 

 не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані 

можливості їх отримати;  

 застосування до особи запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту;  

 набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене 

особою;  

 направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної експертизи;  

 існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлена 

ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню;  

 особу поміщено в приймальник-розподільник для дітей.  

 

Сума балів за відповідь на питання № 16 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 
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Питання № 17 

Відзначте будь-ласка способи, які Кримінальним процесуальним кодексом України 

дозволено використовувати стороні захисту для збирання доказів: 

 

 витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій, службових осіб речей, копій документів та відомостей;  

 витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій, службових осіб висновків експертів, висновків ревізій, 

актів перевірок;  

 проведення перевірок та ревізій; 

 витребування та отримання від фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, 

висновків експертів, висновків ревізій, акти перевірок;  

 ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій;   

 ініціювання проведення негласних слідчих (розшукових) дій;  

 проведення слідчих (розшукових) дій;  

 проведення слідчих (розшукових) дій, крім тих які можуть бути проведені на підставі 

ухвали слідчого судді;  

 проведення негласних (розшукових) слідчих дій;  

 здійснення будь-яких дій, які здатні забезпечити подання суду матеріалів, що стосуються 

факту вчиненого кримінального правопорушення.  

 

Сума балів за відповідь на питання № 17 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 18 

Відзначте, будь ласка, осіб, які мають право на касаційне оскарження відповідно до 

положень Кримінального процесуального кодексу України: 

 

 засуджений, його законний представник чи захисник - у частині, що стосується інтересів 

засудженого;  

 виправданий, його законний представник чи захисник - у частині мотивів і підстав 

виправдання; 

 уповноважена службова особа;  

 цивільний позивач або його представник - у частині, що стосується призначеного 

покарання;  

 підозрюваний, обвинувачений, його законний представник чи захисник;  

 прокурор;  
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 свідок;  

 цивільний відповідач або його представник або законний представник - у частині, що 

стосується вирішення цивільного позову;  

 експерт;  

 слідчий суддя.  

 

Сума балів за відповідь на питання № 18 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 19 

Відзначте, будь ласка, твердження, які відповідають Вашій мотивації працювати в системі 

надання безоплатної правової допомоги: 

 

 встановлення ділових 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;  

 розширення можливостей для отримання конфіденційної інформації в інтересах інших  

клієнтів;  

 сприяння підвищенню довіри громадян до української системи правосуддя;  

 заінтересованість працювати на постійній або тимчасовій основі в якості захисника осіб, які 

потребують правової допомоги з моменту затримання, для запобігання психологічного та 

фізичного тиску на них;  

 надання безоплатної правової допомоги не потребує значних зусиль та високого рівня 

підготовки;  

 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;  

 це важливий професійний обов'язок адвоката;  

 гарантоване забезпечення достатньою кількістю клієнтів без докладання додаткових зусиль 

для підвищення свого кваліфікаційного рівня.  

 

Наведіть інші твердження, які відповідають Вашій мотивації взяти участь у 

конкурсному відборі та працювати в системі надання безоплатної правової допомоги: 
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

      

* 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 № 19 у разі, якщо вона становить 8 і менше балів. 

 

Сума балів за відповідь на питання № 19 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

Питання № 20 

Відзначте, будь ласка, чинники, що на Вашу думку, забезпечуватимуть належну якість 

надання особі безоплатної правової допомоги: 

 

 ретельність дослідження матеріалів справи і доказів;  

 конфіденційне побачення з підозрюваним до першого допиту;  

 можливість отримання консультацій у працівників правоохоронних органів;  

 дотримання принципу компетентності;  

 ретельне дослідження матеріалів справи та збирання доказів лише перед особистою участю 

адвоката у судовому засіданні;  

 утримування  адвоката від оскарження рішень органів досудового слідства та суду з метою 

запобігання затягування 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;  

 співпраця з органами досудового розслідування з метою забезпечення притягнення осіб, 

винних у вчиненні кримінальних правопорушень, до відповідальності.  

 

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 № 20 у разі, якщо вона становить 8 і менше балів. 
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Сума балів за відповідь на питання № 20 

(заповнюється членом конкурсної комісії) 

 

 

До уваги учасника конкурсу! 

 

Перевірте, будь ласка, чи вказали Ви Ваш реєстраційний номер, 

зазначений на конверті. 

 

Питання Сума балів Питання Сума балів Питання Сума балів 

1  8  15  

2  9  16  

3  10  17  

4  11  18  

5  12  19  

6  13  20  

7  14    

 

Середня оцінка за результатами виконання 

тестового завдання, що визначається шляхом 

ділення суми всіх отриманих претендентом балів 

на 20 (кількість питань) 

(заповнюється членом конкурсної комісії): 

 

 

 
Підписи не менше як трьох членів конкурсної комісії, що перевіряли виконання 

тестового завдання:  

 

 

________________________________        _______________________________________ 

(підпис)                                              (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

________________________________        _______________________________________ 

(підпис)                                              (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

________________________________        _______________________________________ 

(підпис)                                              (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

                  

 

 

            

 

 

 15 березня 2013 року 


