
Мiнiстерство юстицiТ УкраУни

Координацiйний центр з надання правовоУдопомоги

НАКАЗ

22 вересня 2016 року м. Кив Г 181

Про затвердження Типових положень про структурнi
пiдроздiли мiсцевих центрiв з надання безоплатно?
вторинноТ правовоТ допомоги та визнання такими, що
втратили чиннiсть, деяких наказiв Координацiйного
центру з надання правовоТдопомоги

Вiдповiдно до пiдпункту 7 пункту 17 Положення про КоординаЩйний
центр з надання правово? допомоги, затвердженого постановою Кабiнету
Мiнiстрёв УкраТни вiд 06 червня 2012 року Мд 504, пiдпункту б
пункту 11 Положення про центри з надання безоплатно? вторинноТ правовоТ
допомоги, затвердженого наказом Мiнiстерства юстицiТ УкраТни вiд 02 липня
2012 року Мд 967/5 (у редакцiТ наказу Мiнiстерства юстицiТ УкраТни вiд 24 травня
2016 року Мд 1427/5), та наказу КоординаЩйного центру з надання правовоТ
допомоги вiд 31 березня 2016 року Ыд 28 ((Про затвердження типово’i структури
мiсцевого центру з надання безоплатноТ вторинно? правово? допомоги»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:
Типове положения про вiдцiл правовоТ iнформацiТ та консультацiй

мiсцевого центру з надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги згiдно з
додатком 1;

Типове положення про вiддiл органiзацiТ надання безоплатно? вторинноТ
правовоТ допомоги та роботи з адвокатами мiсцевого центру з надання
безоплатноТ вторинно? правовоТдопомоги згiдно з додатком 2;

Типове положення про вiддiл представництва мiсцевого центру з надання
безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги згiдно з додатком 3;

Типове положення про вiдцiл правопросвiтництва та взабмодiТ з
суб’ектами надання безоплатно? первинно? правовоТ допомоги мiсцевого
центру з надання безоплатно? вторинно? правовоТ допомоги згiдно з
додатком 4;



2

Типове положення про вiдцiл персоналу, iнформацiйно( та матерiально?
iнфраструктури мiсцевого центру з надання безоплатноТ вторинноТ правово(
допомоги згiдно з додатком 5;

Типове положення про бюро правовоТдопомоги згiдно здодатком 6.

2. Визнати такими, що атратили чиннiсть, накази Координацiйного центру
з надання правовоТдопомоги вiд:

01 квiтня 2015 року Г 132 ((Про затвердження типовоТ структури мiсцевих
центрiв з надання безоплатноТ вторинноТ правово? допомоги>;

21 травня 2015 року М9 153 «Про затвердження Типових положень про
структурнi пiдроздiли мiсцевих центрiв з надання безоплатноТ вторинноТ
правово? допомоги;

31 березня 2016 року Ы2 26 «Про затвердження Типового положення про
бюро правовоТдопомоги;

15 червня 2016 року Г\12 105 «Про внесення змiн до Типового Положення
про бюро правовоТдопомоги.

3. Керiвникам регiональних та мiсцевих центрiв з надання безоплатноТ
вторинноТ правовот допомоги пiд час розроблення та затвердження положень
про структурнi пiдроздiли мiсцевого центру з надання безоплатно? вторинноТ
правовоТ допомоги керуватись цими Типовими положеннями.

4. Начальнику управлiння координацiТ системи надання безоплатноТ
правовоТ допомоги (с. Эдрилюк) довести щей наказ до вiдома керiвникiв
регiональних та мiсцевих центрiв з надання безоплатноТ вторинно( правовоТ

допомоги.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. директора Мирослав Лаврiнок



додаток 1
до наказу
Координацiйного центру
з надання правовоТдопомоги
Вд «22)) вересня 2016 року г’д181

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про вiддiл правово? iнформацi? та консультацiй

мiсцевого центруз надання безоплатно? вторинно? правовоТ допомоги

1. Вiддiл правово? iнформацй та консультацiй мiсцевого центру з надання
безоплатно( вторинноТ правовоТ допомоги (далi — Вiддiл) € самостiйним

структурним пiдроздiлом мiсцевого центру з надання безоплатно? вторинноТ
правовоТдопомоги (далi—мiсцевий центр).

2. Вiддiл у своТй роботi пiдпорядкову€ться, Е пiдзвiтним та
пiдконтрольним директору та/або заступнику директора мiсцевого центру
вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв.

дiяльнiсть Вiддiлу спрямову€ться i хоординусться вiддiлом органiзацiТ

надання безоплатноТ вторинноТ правово? допомоги, а також вiддiлом
забезпечення якостi правовоТ допомоги та пiдвищення квалiфiкацiТ адвокатiв
регiонального центру з надання безоплатноТ вторинноТ правово( допомоги
(далi — регiональний центр) — в частинi забезпечення якостi правово( допомоги.

3. Вiдцiл очолю€ начальник Вiддiлу, якого призначас на посаду вiдповiдно

до квалiфiкацiйних вимог, визначених Координацiйним центром з надання

правово? допомоги (ралi — Координацiйний центр), та звiльняс з посади

директор мiсцевого центру за погодженням з регiональним центром.
Начальник ВЦцiлу може мати заступника, якого призначаб на посаду

вiдповiдно до квалiфiкацiйних вимог, визначених Координацiйним центром, та
звiльняЕ з посади директор мiсцевого центру за погодженням з регiональж4м

центром.

Iншi працiвники Вiдцiлу призначаються на посади вiдповiдно до
квалiфiкацiйних вимог, визначених Координацiйним центром, i звiльняютьса з

посад директором мiсцевого центру.

4. у своТй дiяльноаi Вiрдiд керуеться Конаитуцi€ю та законами УкраТни,

указами Президента УкраУни та постановами ВерховноТ Ради УкраТни,
прийнятими вiдповiдно до КонституцiТ та законiв УкраТни, актами Кабiнету

Мiнiстрiв УкраТни, наказами Мiнiстерства юстицiТ УкраТни, iншими нормативно
правовими актами, цим Положенням, наказами Координацiйного центру та
регiонального центру.

5. Основними завданнями Вiддiлу с:

1) надання безоплатно? первинноТ правово? допомоги, зокрема

здiйснення попереднього консультування осiб, якi звертаються до мiсцевого
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центру про надання безоплатно? правово? допомоги, роз’яснень положень
законодавства у сферi надання безоплатно? правово? допомоги та порядку
отримання тако?допомоги;

2) забезпечення доступу до безоплатно? вторинно? правово? допомоги
суб’ектiв права на не?, визначених пунктами 1, 2, 8 — 12 частини першо? та
частиною другою стапi. 14 Закону Укра?ни ((Про безоплатну правову допомогу>
(далi — Закон);

З) забезпечення доступу до електронних сервiсiв Мiнiстерства юстицi?
Ук р а?н и.

б. Вiддiл вiдповiдно до покладених на нього завдань:
1) здiйснюе прийом осiб, якi звертаютьЫ до мiсцевого центру для

отримання безоплатно? первинно? правово? допомоги та безоплатно? вторинно?
правово? допомоги, роз’яснюб положення законодавства у сферi безоплатно?
правовоТ допомоги та порядок отримання тако? допомоги;

2) забезпечуе реестрацiю звернень осiб про надання безоплатно?
правовоТ допомоги у встановленому порядку;

З) розглядас:
звернення осiб про надання безоплатно? первинно? правово? допомоги

протягом п’яти днiв з дня надходження зазначеного звернення;
звернення суб’ектiё права на безоплатну вторинну правову допомогу

протягом десяти днiв з дня надходження зазначеного звернення, у разi
необхiдностi надаб допомогу у складаннi таких звернень;

звернення, скарги, запити на отримання публiчно? iнформацi? з питань, що
належать до компетенцi? Вiддiлу;

4) приймас всi необхiднi документи, що пiдтверджують належнiсть особи
до однiе? з вразливих категорiй осiб, визначених пунктами 1, 2, 8 — 12 частини
йершо? та частиною другою стапi 14 Закону, та передас ?х вiдцiлу органiзацi?
надання безоплатно? вторинно? правово? допомоги та роботи з адвокатами
мiсцевого центру для здiйснення у встановленому порядку перевiрки (х

належностi до категорiй осiб, якi мають право на отримання тако? допомоги, та
прийняпя рiшення про надання або вiдмову в наданнi безоплатно? вторинно?
правово? допомоги;

5) надас правову iнформацiю, консультацi? i роз’яснення з правових
питань, зокрема роз’яснюе порядок звернення до вiдповiдних мiжнародних
судових установ чи вiдповiдних мiжнародних органiзацiй, членом або
учасником яких е Укра?на;

б) забезпечуе складення заяв, скарг та iнших документiв правового
характеру (крiм документiв процесуального характеру);

7) забезпечуе роботу мобiльних консультацiйних пунктiв;
8) забезпечуе вiдвiдування осiб, зокрема одиноких, похилого вiку, з

обмеженими фiзичними можливостями, за мiсцем ?х перебування з метою
надання зазначеним особам безоплатно? правово? допомоги;
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9) забезпечуе розвиток мережi дистанцiйних пунктiв доступу до
безоплатнот правовоУдйпомоги та Ух функцiонування на постiйнiй основi;

10) забезпечуе надання доступу до комп’ютерiв з вiдповiднiм
програмним забезпеченням, за допомогою яких особа може отримати доступ
до електронних сервiсiв Мiнiстерства юстицiУ; надас консультацГi, роз’яснюе

правила пошуку та порядок отримання вiдомостей iз зазначених сервiсiв;
11) аналiзуб потребу та рiвень задоволеностi осiб, якi звертаються щодо

надання безоплатнот правовоТ допомоги та/або отримали таку допомогу, та
пода€ таку iнформацiю до вiддiлу органiзацiТ надання безоплатнот вторинноТ
правовоТдопомоги регiонального центру;

12) бере участь в iнформацiйному наповненнi довiдково-iнформацiйнот
платформи правових консультацiй iIi1ева1Аiсi;

13) збирае за встановленою формою патистичнi данi про надання
безоплатноТ правовоТ допомоги, зокрема щодо кiлькостi та категорiй осiб, якi
звернулись по таку допомогу, а також щодо осiб, якi скористались
електронними сервiсами Мiнiстерства юстицiТ УкраТни, i передае Ух вiддiлу
персоналу, iнформацiйноТ та матерiальноУ iнфраструктури мiсцевого центру для
узагальнення;

14) готуб пропозицiТ до проектiв планiв роботи мiсцевого центру, а також
щодо Ух виконання з питань, що належать до компетенцiТ Вiддiлу;

15) бере участь у пiдготовцi довiдкових, iнформацiйних, аналiтичних,
статистичних, звiтних та iнших матерiалiв з питань, що належать до компетецi(
Вiддiлу;

16) бере участь в опрацюваннi проектiв нормативно-правових актiв з
питань безоплатно? правовоТ допомоги в межах компетенцiТ Вiддiлу;

17) здiйснюс аналiз питань, з якими особи звертаються до Вiщiлу, та готус
вiдповiднi консультацiйнi матерiали;

18) взасмодiс з iншими вiддiлами мiсцевого центру;
19) вихонуе iншi функцiУ вiдповiдно до покладених на Вiддiл завдань.
7. Вiддiл для виконання покладених на нього завдань мае право:
1) отримувати вiд структурних пiдроздiлiв регiонального та мiсцевого

центрiв документи, довiдки, розрахунки, iншi матерiали та iнформацiю,
необхiднi для виконання покладених на нього завдань;

2) брати участь у нарадах, iнших заходах, що проводяться мiсцевим,
регiональним та Координацiйним центрами або за Ух участi, з питань, що
належать до компетенцiТ Вiддiлу;

3) надавати роз’яснення з питань, що належать до компетенцiТ Вiддiлу;
4) отримувати матерiально-технiчне забезпечення, необхiдне для

належноТ роботи Вiддiлу;
5) iнформувати директора мiсцевого центру про покладення на Вiддiл

виконання завдань, що не належать до його компетенцiТ, а також у випадках,
коли вiдповiднi структурнi пiдроздiли або посадовi особи не надають
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документи, iншi матерiали, необхiднi для вихонання покладених на нього
за вда н ь;

б) залучати за погодженням з директором мiсцевого центру працiвникiв
мiсцевого центру мя пiдготовки документiв, розроблення i здiйснення заходiв,
якi проводяться Вiддiлом вiдповiдно до покладених на нього завдань;

7) iнiцiювати проведення нарад та обговорення питань, що належать до
компетенцi? Вiддiлу.

8. Працiвники Вiддiлу зобов’язанi:
1) запобiгати виникненню конфлiкту iнтересiв та невiдкладно письмово

iнформувати про ризикабо факт його виникнення директора мiсцевого центру;
2) вчасно та якiсно виконувати покладенi на Вiддiл завдання;
З) однаково шанобливо, толерантно, з повагою ставитись до всiх осiб, якi

звертаються до мiсцевого центру мя отримання допомоги або з iнших питань;
4) не допускати порушень прав i свобод людини i громадянина;
5) не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю про осiб, що стала вiдома

пiд час виконання посадових обов’язкiв.



додаток 2
до наказу
Координацiйного центру
з надання правовоТдопомоги
Вд 22> вересня 2016 року Г’2181

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕНИЯ
про вiддiл органёзацi? надання безоплатно? вторинноI правовоТ допомоги

та роботи з адвокатами мiсцевого центру з надання безоплатноТ

вторинно? правовоТ допомоги

1. Вiддiл органiзацiТ надання безоплатноТ вторинноТ правовоТдопомоги та

роботи з адвокатами мiсцевого центру з надання безоплатноТ вторинноТ

правово? допомоги (далi — Вiддiл) е самостiйним структурним пiдроздiлом

мiсцевого центру з надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги (далi —

мiсцевий центр).

2. Вiддiл у своТй роботi пiдпорядковуеться, е пiдзвiтним та
пiдконтрольним директору та/або заступнику директора мiсцевого центру
вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв.

дiяльнiсть Вiддiлу спрямовуеться i координуеться вiддёлом органiзацi(

надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги, а також вiдцiлом

забезпечення якостi правово? допомоги та пiдвищення квалiфiкацiТ адвокатiв

регiонального центру з надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги

(далi — регiональний центр) — в частинi забезпечення якостi правовоТдопомоги.

З. Вiддiл очолюс начальник Вiддiлу, якого призначае на посаду вiдповiдно

до квалiфiкацiйних вимог, визначених Координацiйним центром з надання

правовоТ допомоги (далi — Координацiйний центр), та звiльняе з посади
директор мiсцевого центру за погодженням з регiональним центром.

Начальник Вiддiлу може мати заступника, якого призначас на посаду

вiдповiдно до квалiфiкацiйних вимог, визначених Координацiйним центром, та

звiльняе з посади директор мiсцевого центру за погодженням з регiональним

центром.

Iншi працiвники Вiддiлу призначаються на посади вiдповiдно до

квалiфiкацiйних вимог, визначених Координацiйним центром, i звiльняються з

посад директором мiсцевого центру.
4 у своТй дiяльностi Вiддiл керуеться Конституцiсю та законами УкраТни,

указаiи Президента УкраТни та постановами ВерховноТ Ради УкраТни,

прийнятими вiдповiдно до КонституцiТ та законiв УкраТни, актами Кабiнёгу

Мiнiстрiв УкраТни, наказами Мiнiстерства юстицiТ УкраТни, iншими нормативно

правовими актами, цим Положенням, наказами Координацiйного центру та

регiонального центру.

5. Основними завданнями Вiрдiлу с:

1) органiзацiя надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги

суб’сктам права на неТ, изначеним пунктами 1, 2, 8 — 12 частини першоТ та
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частини другоТ стапi 14 Закону УкраТни «Про безоплатну правову допомогу
(далi — Закон);

2) здiйснення мониторингу виконання адвокатами, що залучаються до
надання безоплатно? вторинноТ правовоТ допомоги, зобов’язань, визначених у
контрактi про надання такоТ допомоги, з питань, що належать до компетенцiТ
Вiддiлу;

З) прийняпя та перевiрка поданих адвокатами актiв надання безоплатноТ
вторинно? правовоТ допомоги з вiдповiдними додатками.

6. Вiддiл вiдповiдно до покладених на нього завдань:
1) в установленому порядку перевiряб належнiсть осiб, якi звернулися за

отриманням безоплатно? вторинно? правовоТ допомоги, до категорiй осiб, що
мають право на отримання такотдопомоги, та готус проекти вщповiдних наказiв
мiсцевого центру про надання або вiдмову в наданнi безоплатноТ вторинноТ
правовоТ допомоги;

2) iнформуб суб’€ктiв права на безоплатну вторинну правову допомогу
про прийняте мiсцевим центром рiшення про надання або вiдмову в наданнi
безоплатно? вторинноТ правовоТ допомоги;

З) вiдповiдно до прийнятого мiсцевим центром рiшення про надання
безоплатноТ вторинно? правовоТ допомоги у встановленому порядку
забезпечу€:

на пiдставi довiреностi, виданоТ вiдповiдним регiональним центром,
видання доручень адвокатам, з якими укладено контракти (договори), для
надання безоплатно? вторинноТ правово? допомоги суб’€ктам вiдповiдного
й ра ва;

уповноваження працiвникiв вiддiлiв представництва та бюро правовоТ
допомоги мiсцевого центру на надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ
допомоги суб’бктам вiдповiдного права — шляхом пiдготовки вiдповiдного
проекту наказу мiсцевого центру;

4) у разi необхiдностi забезпечуб в установленому порядку скасування
виданих адвокатам доручень та наказiв, якими працiвники вiддiлiв
представництва та бюро правовоТ допомоги мiсцевих центрiв уповноваженi на
надання безоплатноТ вторинно? правовоТ допомоги;

5) органiзовуе комунiкацiю мiж суб’бктами права на безоплатну вторинну
правову допомогу та призначеними мiсцевим центром суб’сктами надання
та ко? допомоги;

6) забезпечус посвiдчення довiреностей, виданих працiвникам мiсцевого

центру та адвокатам суб’сктами права на безоплатну вторинну правову
допомогу, за зверненнями яких прийнято рiшення про надання тако(допомоги;

7) вiдповiдно до довiреностi, видано? регiональним центром, готуб проект
рiшення про замiну адвоката, припинення надання безоплатно? вторинноТ
правово? допомоги у випадках, передбачених Законом;
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8) у встановленому порядку отуе проект рiшення про замiну працiвника
мiсцевого центру, призначеного для надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ
допомоги суб’ектам права на безоплатну вторинну правовудопомогу;

9) забезпечус реестрацiю вiдмов адвокатiв вiд надання безоплатнот
вторинно? правово? допомоги (прийняпя доручень) та iнформуе про такi
випадки вiдцiл органiзацiТ надання безоплатно? вторинно? правовоТ допомоги
регiонального центру;

10) приймае поданi адвокатами акти надання безоплатно? вторинно?
правово? допомоги з вiдповiдними додатками,. перевiряе Ух комплектнiсть,
правильнiсть розрахунку розмiру винагороди та вiдшкодування витрат
двокатiв, якi надають безоплатну вторинну правову допомогу, у разi
необхiдностi спiльно з адвокатами приводить Ух у вiдповiднiсть до встановлених
вимог, забезпечуе пiдписання зазначених актiв та надсилання/передання Ух
вiдповiдному регiональному центру;

11) бере участь в iнформащйному наповненнi довiдково-iнформацiйноТ
платформи правових консультацiй iI<i1еааiАiф

12) збирае за встановленою формою статистичнi данi про надання
безоплатнот вторинноТ правовоТ допомоги з питань, що належать до
компетенцiУ Вiддiлу, зокрема щодо кiлькостi рiшень мiсцевого центру про
надання або вiдмову у наданнi тако( допомоги, i передаб (х вiддiлу персоналу,
iнформацiйноТ та матерiальноТ iнфраструктури мiсцевого центру для
узагальнення;

13) забезпечуе органiзацiю пiдвищення квалiфiкацiУ адвокатiв, якi надають
безоплатну вторинну правову допомогу;

14) розглядас звернення, скарги та запити на отримання публiчно(
iнформацiУ з питань, що належать до компетенцiТ Вiддiлу;

15) готу пропозицi( до проектiв планiв роботи мiсцевого центру, а також
щодо Ух виконання з питань, що належать до компетенцIТ Вiрдiлу;

16) бере участь у пiдготовцi довiдкових, iнформацiйних, аналiтичних,
статистичних, звiтних та iнших матерiалiв з питань, що належать до компетенцiТ
Вiддiлу;

17) бере участь в опрацюваннi проектiв нормативно-правових актiв з
питань безоплатно? правовоТ допомоги в межах компетенцiТ Вiддiлу;

18) взаемодiе з iншими вiддiлами мiсцевого центру;
19) виконус iншi функцiТ вiдповiдно до покладених на Вiддiл завдань.
7. Вiддiл для виконання покладених на нього завдань мае право:
1) отримувати вiд структурних пiдроздiлiв регiонального та мiсцевого

центрёв документи, довiдки, розрахунки, iншi матерiали та iнформацiю,
необхiднi для виконання покладених на нього завдань;

2) брати участь у нарадах, iнших заходах, що проводяться мiсцевим,
регiональним та Координацiйним центрами або за Ух участi, з питань, що
належать до компетенцiТ Вiддiлу;

3) надавати роз’яснення з питань, що належать до компетенцiУ Вiддiлу;
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4) отримувати матерiально-технiчне забезпечення, необхiдне для
належноТ роботи Вiддiлу;

5) iнформувати директора мiсцевого центру про покладення на Вiддiл
виконання завдань, що не належать до його компетенцiТ, а також у випадках,
коли вiдповiднi структурнi пiдроздiли або посадовi особи не надають
документи, iншi матерiали, необхiднi для виконання покладених на нього
завдань;

6) залучати за погодженням з директором мiсцевого центру працiвникiв
мiсцевого центру мя пiдготовки документiв, розроблення i здiйснення заходiв,
якi проводяться Вiддiлом вiдповiдно до покладених на нього завдань;

7) iнiцiювати проведення нарад та обговорення питань, що належать до
компетенцiТ Вiрдiлу.

8. Працiвники Вiддiлу зобов’язанi:
1) запобiгати виникненню конфлiкту iнтересiв та невiдкладно письмово

iнформувати про ризик або факт його виникнення директора мiсцевого центру;
2) вчаснота якiсно виконувати покладенi на Вiддiл завдання;
3) однаково шанобливо, толерантно, з повагою ставитись до всiх осiб, 9Кi

звертаються до мiсцевого центру для отримання допомоги або з iнших питань;
4) пiдтримувати партнерськi стосунки з адвокатами, якi надають

безоплатну вторинну правову допомогу, дотримуватись принципу незалежностi
та конфiденцiйностi адвокатсько? дiяльностi, не допускати втручання у
професiйну дiяльнiсть адвоката;

5) не допускати порушень прав I свобод людини i громадянина;
б) не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю про осiб, що стала вiдома

пiд час виконання посадових обов’язкiв.



додаток З
до наказу
Координацiйного центру
з надання правовоТдопомоги
вiд 22ю вересня 2016 року М181

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про вiддiл предаавництва мiсцевого центру

з надання безоплатноi вторинноТ правовоТ допомоги

1. Вiд’iл представництва мiсцевого центру з надання безоплатнот
вторинно? правобоТ допомоги (далi — Вiщ’iл) Е самостiйним аруктурнчм
пiдроздiлом мiсцевого центру з надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ
допомоги (далi — мiсцевий центр).

2. Вiддiл у своТй роботi пiдпорядковусться, б пiдзвiтним та
пiдконтрольним директору та/або заступниху директора мiсцевого центру
вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв.

Дiяльнiсть Вiддiлу спрямовубться i координубться вiддiлом органiзацiТ
надання безоплатноТ вторинноТ правово? допомоги, а також вщдiлом
забезпечення якостi правовоТ допомоги та пiдвищення квалiфiкацiТ адвокатiв
регiонального центру з надання безоплатно? вторинноТ правовоТ допомоги

(далi — регiональний центр) — в частинi забезпечення якостi правовоТ допомоги.
З. ВiддЁл очолюб начальник Вiддiлу, якого призначаб на посаду вiдповiдно

до квалiфiкацiйних вимог, визначених Координацiйним центром з надання

правовоТ допомоги (далi — Координацiйний центр), та звильняс з посади
директор мiсцевого центру за погодженням з регiональним центром.

Начальник Вiдцiлу може мати засiупника, якого призначас на посаду
вiдповiдно до квалiфiкацiйних вимог, визначених Координацiйним центром, та
звiльняб з посади директор мiсцевого центру за погодженням з регiональним
центром.

iншi працiвники Вiддiлу призначаються на посади вiдповiдно до
квалiфiкацiйних вимог, визначених Координацiйним центром, I звiльняються з
посад директором мiсцевого центру.

4• у своУй дiяльностi Вiрдiл керусться Конституцiбю та законами Украёiи,
указами Президента УкраТни та постанобами ВерховноТ Ради УкраТни,
прийнятими вiдповiдно до КонституцiТ та законiв УкраТни, актами Кабiнету
Мiнiстрiв УкраТни, наказами Мiнiстерства юстицiТ УкраТни, iншими актами
законодавства, цим Положенням, наказами Координацiйного центру та
регiонального центру.

5. Основними завданнями Вiддiлу б:

1) здiйснення представництва iнтересiв осiб, визначених пунктами 1, 2,
8 — 12 частини першоТ та частиною другою стапi 14 Закону ((Про безоплатну
правову допомогу» (далi — Закон), в судах, iнших державних органах, органах
мiсцевого самоврядування, перед iншими особами на пiдставi довiреностi,
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виданоТ особою, ака звернулася за наданням безоплатно? вторинно? правовоТ
доп омо ги;

2) складення документiв процесуального характеру за зверненням
суб’€ктiв права на безоплатну вторинну правову допомогу пiсля прийняпя
рiшення про надання такоУдопомоги.

6. Вiддiл вiдповiдно до покладених на нього завдань:
1) здiйснюе представництво iнтересiв осiб, визначених пунктами 1, 2, 2 —

12 частини першоТта частиною другою стапi 14 Закону, шляхом участi у судових
засiданнях, представлення iнтересiв осiб в державних органах, органах
мiсцевого самоврядування, перед iншими особами;

2) эбирас вiдомостi про факти, якi можуть бути використанi як докази, а
також iншi вiдомостi з метою використання Ух пiд час представництва iнтересiв
суб’ектiв права на безоплатну вторинну правову допомогу в судах, державних
органах, органах мiсцевого самоврядування, перед iншими особами, у тому
числi шляхом надсилання вiдповiдних запитiв;

З) складаб документи процесуального характеру та iншi докуменги,
необхiднi мя здiйснення представництва прав та законних iнтересiв суб’ектiв
права на безоплатну вторинну правову допомогу в судах, iнших державних
органах, органах мiсцевого самоврядування, перед iншими особами;

4) здiйснюс пiдготовку матерiалiв до розгляду справ у судах, iнших
державних органах, оранах мiсцевого самоврядування;

5) забезпечуб iнформацiйне наповнення довiдково-iнформащйнот
платформи правових консультаЩй iI(i1еаIАiа;

6) збирас за встановленою формою iнформацiю про надання безоплатно?
вторинноТ правово? допомоги з питань, що належать до компетенцiТ Вiддiлч, i
передае Ух вiдцiлу персоналу, iнформацiйноТ та матерiальноТ iнфраструктури
мiсцевого центру для узагальнення;

7) готуе пропозицiТ до проектiв планiв роботи мiсцевого центру, а також
щодо Ух виконання з питань, що належать до компетенцiТ Вiдцiлу;

8) бере участь у пiдготовцi довiдкових, iнформацiйних, аналiтичних,
статистичних, звiтних та iнших матерiалiв з питань, що належать до компетенцi(
Вiддiлу;

9) бере участь в опрацюваннi проектiв нормативноправових актiв з
питань безоплатноУправовоУдопомоги в межах компетенцiТ Вiддiлу;

10) взасмодiс з iншими вiдцiлами мiсцевого центру;
11) виконуб iншi функцiУ вiдповiдно до покладених на Вiддiл завдань.

7. Вiддiл для виконання покладених на нього завдань мае право:

1) отримувати вiд структурних пiдроздiлiв регiонального та мiсцевого

центрiв документи, довiдки, розрахунки, iншi матерiали та iнформащю;

2) брати участь у нарадах, iнших заходах, що проводяться мiсцевим,

регiональним та Координацiйним центрами або за Ух участi, з питань, що

належать до компетенцiТ Вiддiлу;
з) надавати роз’яснення з питань, що належать до компетенцiТ Вiддiлу;
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4) отримувати матерiально-технiчне забезпечення, кеобхiдне для
належно( роботи Вiддiлу;

5) iнформувати директора мiсцевого центру про покладення на Вiдцiл
виконання завдань, що не належать до його компетенцГ(, а також у випадках,
коли вiдповiднi структурнi пiдроздiли або посадовi особи не надають
документи, iншi матерiали, необхiднi для виконання покладених на нього
завда н ь;

б) залучати за погодженням з директором мiсцевого центру працiвникiв
мiсцевого центру для пiдготовки документiв, розроблення I здiйснення заходiв,
якi проводяться Вiддiлом вiдповiдно до покладених на нього завдань;

7) iнiцiювати проведення нарад та обговорення питань, що належать до
компетенцГ( Вiцiлу.

8. Працiвники Вiддiлу зобов’язанi:
1) запобiгати виникненню конфлiкту iнтересiв та невiдкладно письмово

iнформувати про ризик або факт його виникнення директора мiсцевого центру;
2) вчасно та якiсно виконувати покладенi на Вiддiл завдання;
3) однаково шанобливо, толерантно, з повагою ставитись до всiх осiб, якi

звертаються до мiсцевого центру для отримання допомоги або з iнших питань;
4) не допускати порушень прав I свобод людини i громадянина;
5) не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю про осiб, що стала вiдома

пiд час пiд час виконання посадових обов’язкiв.



додаток 4
до наказу
Координацiйного центру
з надання правовоТдопомоги
Вiд <(22)) вересня 2016 року Гi2181

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про вiддiл правопросвiтництва та вза€модiТ з суб’ектами надання безоплатноТ

первинно? правово? допомоги мiсцевого центру з надання безоплатно?
вторинно? правово? допомоги

1. Вiддiл правопросвiтництва та взаемодi? з суб’ектами надання
безоплатнот первинно? правово? допомоги мiсцевого центру з надання
безоплатнот вторинноТ правово? допомоги (далi — Вiддiл) е самостiйнмм
структурним пiдроздiлом мiсцевого центру з надання безоплатно? вторинно?
правовоТ допомоги (далi — мiсцевий центр).

2. Вiдцiл у сво?й роботi пiдпорядковуеться, е пiдзвiтним та
пiдконтрольним директору та/або заступнику директора мiсцевого центру
вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв.

дiяльнiсть Вiддiлу спрямовуеться i координуеться вiддiлом органiзащйноТ
роботи, юридичного забезпечення дiяльностi та iнформацiТ, а також вiдцiлом
забезпечення якостi правовоТ допомоги та пiдвищення квалiфiкацiТ адвокатiв
регiонального центру з надання безоплатно? вторинно? правово? допомоги
(далi — регiональний центр) — в частинi забезпечення якостi правовоТ допомоги.

З. Вiддiл очолюб начальник Вiддiлу, якого призначае на посаду вiдповiдно
до квалiфiкацiйних вимог, визначених Координацiйним центром з надання
правово? допомоги (далi — Координацiйний центр), та звiльняе з посади
директор мiсцевого центру за погодженням з регiональним центром.

Начальник ВiддiКу може мати заступника, якого призначас на посаду
вiдповiдно до квалiфiкацiйних вимог, визначених Координацiйним центром, та
звiльняе з посади директор мiсцевого центру за погодженням з регiональним
центром.

Iншi працiвники Вiрдiлу призначаються на посади вiдповiдно до
квалiфiкацiйних вимог, визначених Координацiйним центром, i звiльняються з
посад директором мiсцевого центру.

4. у своТй дiяльностi Вiддiл керуеться Конституцiею та законами Украйiи,
указами Президента Укра?ни та постановами Верховно? Ради УкраТни,
прийнятими вiдповiдно до Конституцi? та законив УкраТни, актами Кабiнету
Мiнiстрiв Укра?ни, наказами Мiнiстерства юстицi? УкраТни, iншими нормативно
правовими актами, цим Положенням, наказами Координацiйного центру та
регiонального центру.

5. Основними завданнями Вiддiлу е:
1) пра вопросвiтництво у територiальних громадах;
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2) сприяння формуванню та розвитку на вiдповiднiй територi( мережi
суб’€ктiв надання безоплатно? первинноТ правовоТ допомоги;

з) налагодження I пiдтримка ефективноТ спiвпрацi мiсцевого центру iз
суб’€ктами надання безоплатноТ первинноТ правово? допомоги, що здiйснюють
свою дiяльнiсть на вiдповiднiй територiТ;

4) надання органам мiсцевого самоврядування консультацiйi ю
методичноТ допомоги з питань утворення спецiалiзованих установ, якi надають
безоплатну первинну правову допомогу, та залучення до П надання юридичних
осiб приватного права та фiзичних осiб.

б. Вiддiл вiдповiдно до покладених на нього завдань:
1) роэповсюджуб iнформацiю у сферi захисту прав, свобод i законних

iнтересiв осiб, надання безоплатно? правовот допомоги;
2) проводить тематичнi семiнари, лекцii, зокрема у навчальних закладах,

закладах позашкiльноТ освiти, в закладах пiслядипломноТ освiти, навчально
виховних закладах для дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвськпго
пiклування; для визначених категорiй громадян, зокрема пенсiонерiв, iнвалiдiв,
учасникiв антитерористичноТ операцГ молодi, громадських активiстiв, вчителiв
та педагогiчних працiвникiв, медичних працiвникiв, iнших вразливих суспiльних
груп з метою пiдвищення правовоТ свiдомостi, культури та освiченостi
населення, запобiгання злочинностi;

3) проводить реiулярний аналiз ситуацiТ щодо забезпечення права осiб на
безоплатну первинну правову допомогу та готус вiдповiднi консультацiйнi
мате р i а ли;

4) эбирас, узагальнюс та надас вiддiлу правовоТ iнформацiТ та
консультацiй мiсцевого центру iнформацiю про суб’сктiв надання безоплатноТ
первинноТ правовоТ допомоги, якi здiйснюють свою дiяльнiсть на вiдповiднiй

те р иторiТ;
5) встановлюс та пiдтримуе постiйнi контакти з суб’сктами надайня

безоплатно? первинноТ правовоТдопомоги на вiдповiднiй територiТ;
б) сприяс обмiну досвiдом мiж суб’сктами надання безоплатноТ первинноТ

правовоТ допомоги;
7) надаб експертну, консультацiйно-методичну допомогу органам

мiсцевого самоврядування у пiдготовцi документiв (рiшень), необхiдних для
створення спецiалiзованих установ, якi надають безоплатну первинну правову

допомогу, та залучення до П надання юридичних осiб приваткого права та

фiзичних осiб;
8) забезпечус регулярний обмiн iнформацiею iз iншими вiддiлами

мiсцевого центру щодо реалiзацiТ права осiб на безоплатну правову допомогу

на територiТ юрисдикцiТ мiсцевого центру;
9) спiвпрацюб з вiддiлами правопросвiтництва та взабмодiТ з суб’бктами

надання безоплатноТ первинноТ правовоТ допомоги iнших мiсцевих центрiв,

робота яких координуеться вiддiлом забезпечення взабмодiТ iз суб’сктами

надання безоплатноТ первинноТ правовоТ допомоги управлiння координащТ
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системи надання безоплатно? правово? допомоги Координацiйного центру,
зокрема шляхом узагальнення та поширення кращих практик i досвiду роботи;

10) забезпечуе iнформацiйне супроводження дiяльностi мiсцевого центру
та iнформування щодо права на безоплатну правовудопомогу шляхом:

органiзацiТ спiвпрацi з засобами масово? iнформацiт на мiсцевому рiанi
(встановлення контактiв; планування та реалiзацiя комунiкативних заходiв для
представникiв засобiв масово? iнформацi?; реагування на iнформацiйнi запити
та iнформацiйнi виклики; монiторинг iнформацiйно? присутностi мiсцевого
центру/системи безоплатнот правово? допомоги у засобах масово? iнформацi?

на мiсцевому рiвнi);
органiзацi? на мiсцевому рiвнi виступiв, iнтерв’ю у засобах масово?

iнформацiт, iнформування/розповсюдження iнформацiйно-аналiтичних
матерiалiв щодо функцiонування системи безоплатнот правово? допомоги
серед цiльових груп населення та суб’ектiв права на безоплатну вторинну
правову допомогу;

пiдготовки iнформацiт для <(Iнформацiйного дайджесту системи
безоплатнот правово? допомоги в УкраТниэ>;

11) готуб i подаб вёдцiлу органiзацiйно? роботи, юридичного забезпечення
дiяльностi та iнформацiт вiдповiдного регiонального центру iнформацiю про
дiяльнiсть мiсцевого центру мя розмiщення на веб-сайтi регiонального

центру;

12) бере участь у iнформацiйному наповненнi довiдково-iнформацiйнот
платформи правових кбнсультацiй i1<i1еа1Аiд;

13) готуб пропозицiТ до проектiв планiв роботи мiсцевого центру, а також
щодо ?х виконання з питань, що належать до компетенцi? Вiдiлу;

14) бере участь у пiдготовцi довiдкових, iнформацiйних, аналiтичних,
статистичних, звiтних та iнших матерiалiв з питань, що належать до компетенцй
Вiддiлу;

15) бере участь в опрацюваннi проектiв нормативно-правових актiв з
питань безоплатно? правово?допомоги в межах компетенцiТ Вiрдiлу;

16) взаЕмодiе з iншими вiддiлами мiсцевого центру;
17) виконуб iншi функцiт вiдповiдно до покладених на Вiддiл завдань.
7. Вiдцiл для виконання покладених на нього завдань мае право:
1) отримувати вiд структурних пiдроздiлiв регiонального та мiсцевого

центрiв документи, довiдки, розрахунки, iншi матерiали та iнформацiю,
необхiднi для виконання похладених на нього завдань;

2) брати участь у нарадах, iнших заходах, що проводяться мiсцевим,
регiональним та Координацiйним центрами або за ?х участi, з питань, що
належать до компетенцi? Вiддiлу;

3) надавати роз’яснення з питань, що належать до компетенцi? Вiддiлу;
4) отримувати матерiально-технiчне забезпечення, необхiдне для

належно? роботи Вiддiлу;
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5) iнформувати директора мiсцевого центру про покладення на Вiддiл
вихонання завдань, що не належать до його компетенцiТ, а також у випадках,
коли вiдповiднi структурнi пiдроздiли або посадовi особи не надають
документи, iншi матерiали, необхiднi для виконання покладених на нього
завдань;

б) залучати за погодженням з директором мiсцевого центру працiвникiв
мiсцевого центру для пiдготовки документiв, розроблення i здiйснення заходiв,
якi проводяться Вiддiлом вiдповiдно до покладених на нього завдань;

7) iнiцiювати проведення нарад та обговорення питань, що належать до
компетенцё? Вiдцiлу.

8. Працiвники Вiддiлу зобов’язанi:
1) запобiгати виникненню хонфлiюу iнтересiв та невiдкладно письмово

iнформувати про ризик або факт його виникнення директора мiсцевого центру;
2) вчасно та якiсно виконувати покладенi на Вiддiл завдання;
3) однаково шанобливо, толерантно, з повагою ставитись до всiх осiб, якi

звертаються до мiсцевого центру для отримання безоплатно? правово?
допомоги або з iнших питань;

4) не допускати порушень прав i свобод людини i громадянина;
5) не розголошувати хонфiденцiйну iнформацiю про осiб, що стала вiдома

пiд час виконання посадових обов’язкiв.



додаток 5
до наказу
Координацiйного центру
з надання правовоТдопомоги
вiд <22 вересня 2016 року Г’]9181

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про вiддiл персоналу, iнформацiйно? та матерiальноi iнфраструктури

мiсцевого центру з надання безоплатноТ
вторинно? правовоТ допомоги

1. Вiддiл персоналу, iнформащйноТ та матерiальноТ iнфраструктури
мiсцевого центру з надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги (далi —

Вiдцiл) е самоаiйним аруктурним пiдроздiлом мiсцевого центру з надання

безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги (далi — мiсцевий центр).
2. Вiрлiл у саоТй роботi пiдпорядковусться, е пiдзвiтним та

пiдконтрольним директору та/або заступнику директора мiсцевого центру
вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв.

дiяльнiсть Вiддiлу спрямовуеться i координуеться вiддiлом органiзацiйноТ
роботи, юридичного забезпечення дiяльностi та iнформацiТ регiонального
центру з надання безоплатно? вторинноТ правовоТ допомоги (далi —

регiональний центр) — з питань управлiння персоналом та органiзацiТ
пiдвищення квалiфiкацг( працiвникiв мiсцевого центру, вiддiлом пiдтримки та
розвитку iнфраструктури регiонального центру—з iнших питань.

3. Вiддiл очолюе начальник Вiддiлу, якого призначас на посаду вiдповiдно
до квалiфiкацiйних вимог, визначених Координацiйним центром з надання
правовоТ допомоги (далi — Координацiйний центр), та звiльня€ з посади
директор мiсцевого центру за погодженням з регiональним центром.

Начальник Вiддiлу може мати заступника, якого призначаб на посаду
вiдповiдно до квалфiкаЩйних вимог, визначених Координацiйним центром, та
звiльняе з посади директор мiсцевого центру за погодженням з регiональним
центром.

Iншi працiвники Вiддiлу призначаються на посади вiдповiдно до
квалiфiкацiйних вимог, визначених Координацiйним центром, I звiльняються з
посад директором мiсцевого центру.

4• у своТй дiяльностi Вiддiл керуеться Конституцiею та законами УкраТни,
указами Президента УкраТни та постановами ВерховноТ Ради УкраТни,
прийнятими вiдповiдно до КонституцiТ та законiв УкраТни, актами Кабiнету
Мiнiстрiв УкраТни, наказами Мiнiстерства юстицiТ УкраТни, iншими нормативно
правовими актами, цим Положенням, наказами Координацiйного центру та
регiонального центру.

5. Основними завданнями Вiддiлу е:
1) забезпечення управлiння персоналом мiсцевого центру, у тому

числi пiдвищення квалiфкацiТ його працiвникiв;
2) матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi мiсцевого центру;
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з) забезпечення функцiонування та розвитку iнформащйно(

iнфраструктури, iнформацiйних ресурсiв та засобiв зв’язку мiсцевого центру;

4) технiчне забезпечення эбирання, узагальнення та аналiзу iнформацii

що надходить вiд iнших структурних пiдроздiлiв мiсцевого центру.

6. Вiрдiл вiдповiдно до покладених на нього завдань:

1) забезпечуе оформлення трудових вiдносин працiвникiв мiсцевого

центру;

2) органiзовус пiдвищення квалiфiкацiт працiвникiв мiсцевого центру;

3) забезпечуб належний стан примiщень мiсцевого центру, подас
пропозицi? директору мiсцевого центру щодо проведення поточного,
капiтального ремонту чи реконструкцi?;

4) забезпечуе дотримання пожежно? безпеки та охорони примiщень
мiсцевого центру;

5) забезпечуе необхiдними витратними матерiалами мiсцевий центр

мя належного виконання покладених на нього завдань;
6) забезпечу€ зв’язок (у тому числi кур’ерський мiж мiсцевим центром

та вiдповiдним регiональним центром);
7) забезпечус безперебiйне функцiонування та адмiнистрування

комплексно? iнформацiйно-аналiтичнот сиаеми органiзацi? надання

безоплатно? вторинно? правовоУдопомоги (далi — К1АС);
8) забезяечуб систематичне проведення iнструктажу (навчання)

працiвникiв з питань охорони працi, протипожежно? охорони;
9) узагальнюб iнформацiю щодо помилок в роботi, удосконалення

роботи програмних засобiв, що надходить вiд користувачiв КIАС, подаб вiддiлу

пiдтримки та розвитку iнфраструктури регiонального центру пропозицi? щодо

вдосконалення вказаних програмних засобiв;
10) здiйснюе эбирання, оброблення та узагальнення iнформацi? вiд

iнших структурних пiдроздiлiв мiсцевого центру, подання П до вiддiлу

пiдтримки та розвитку iнфраструктури регiонального центру мя узагальнення;

11) розглядаб зврнення, скарги, запити на отримання публiчно?

iнформацiТ з питань, що належать до компетенцi? Вiдцiлу;
12) готуе пропозицiТ до проектiв планiв роботи мiсцевого центру, а

також щодо Тх виконання з питань, що належать до компетенцi? Вiддёлу;

13) бере участь у пiдготовцi довiдкових, iнформацiйних, аналiтичних,

статистичних, звiтних та iнших матерiалiв з питань, що належать до компетекцi?

Вiддiлу;
14) бере участь в опрацюваннi проектiв нормативно-правових актiв з

питань безоплатно? правово? допомоги в межах компетенцi? Вiддiлу;

15) взаемодiе з iншими вiддiлами мiсцевого центру;

16) виконус iншi функцi? вiдповiдно до покладених на Вiддiл завдань.

7. Вiрдiл для виконання покладених на нього завдань мае право:
1) отримувати вiд структурних пiдроздiлiв Координацiйного центру,

регiональних центрiв т мiсцевих центрiв документи, довiдки, розрахунки, iншi
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матерiали та iнформацiю, необхiднi для виконання покладених на нього
завдань;

2) брати участь у нарадах, iнших заходах, що проводяться мiсцевим,
регiональним та Координацiйним центрами або за Тх участi, з питань, що
належать до компетенцi? Вiддiлу;

З) надавати роз’яснення з питань, що належать до компетенцiт
В iддiл у;

4) отримувати матерiально-технiчне забезпечення, необхiдне для
належноТ роботи Вiддiлу;

5) iнформувати директора мiсцевого центру про покладення на Вiддiл
виконання завдань, що не належать до компетенцй Вiддiлу, а також у випадкэх,
коли вiдповiднi структурнi пiдроздiли або посадовi особи не надають
документи, iншi матерiали, необхiднi для виконання покладених на нього
завдань;

б) залучати за погодженням з директором мiсцевого центру
пращвникiв мiсцевого центру мя пiдготовки документiв, розроблення i
здiйснення заходiв, якi проводяться Вiддiлом вiдповiдно до покладених на
нього завдань;

7) iнiцiювати проведення нарад та обговорення питань, що належать
до компетенцiТ Вiрдiлу.

8. Працiвники Вiддiлузобов’язанi:
1) запобiгати виникненню конфлiкту iнтересiв та невiдкладно

письмово iнформувати про ризик або факт його виникнення директора

мiсцевого центру;
2) вчасно та якiсно виконувати покладенi на Вiдлiл завдання;

З) однаково шанобливо, толерантно, з повагою ставитись до всiх осiб,

якi звертаються до центрiв з надання безоплатноТ вторинноТ правовоТдопомоги

для отримання допомоги або з iнших питань;

4) не допускати порушень прав i свобод людини i громадянина;

5) не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю про осiб, що стала Вiдома

пiд час виконання посадових обов’язкiв.
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ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про бюро правово? допомоги мiсцевого центру з надання

безоплатноТ вторинноi правовоТ допомоги

1. Бюро правовоТ допомоги (далi — Бюро) с самостiйним вiддiлом
мiсцевого центру з надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги (даМ —

мiсцевий центр).
2. Бюро у своУй роботi пiдпорядкову€ться, с пiдзвiтним та пiдконтрольним

директору та/або заступнику директора мiсцевого центру вiдповiдно до
розподiлу обов’язкiв.

Дiяльнiсть Бюро спрямовусться i координусться вiддiлом органiзацгi
надання безоплатноТ вторинно? правовоТ допомоги, а також вiдцiлом
забезпечення якостi правовоТ допомоги та пiдвищення квалiфiкацiТ адвокатiв
регiонального центру з надання безоплатно? вторинноТ правовоТ допомоги
(далi — регiональний центр) — в частинi забезпечення якостi правовоТдопомоги.

3. Бюро очолюс начальник Бюро, якого призначас на посаду вiдповiдно

до квалiфiкацiйних вимог, визначених Координацiйним центром з надання
правовоТ допомоги (далi — Координацiйний центр), та звiльня€ з посади
директор мiсцевого центру за погодженням з Координацiйним центром.

Начальник Бюро може мати заступника, якого призначас на посаду
вiдповiдно до квалiфiкащйних вимог, визначених Координацiйним центром, та
звiльняс з посади директор мiсцевого центру за погодженням з
Координацiйним центром.

Iншi працiвники Бюро призначаються на посади вiдповiдно до

квалiфiкацiйних вимог, визначених Координацiйним центром, i звiльняються з

посад директором мiсцевого центру.

4. у своУй дiяльностi Бюро керуеться Конституцiсю та законами УкраТни,

указами Президента УкраТни та постановами ВерховноТ Ради Укра’й-и,

прийнятими вiдповщно до Конституцй та законiв УкраТни, актами Кабiнету

Мiнiстрiв УкраТни, наказами Мiнiстерства юстицiТ УкраТни, iншими нормативно

правбвими актами, цим Положенням, наказами Координацiйного центру та

регiонального центру.
5. Основними завданнями Бюро б:

1) правопросвiтництво у територiальних громадах;

2) надання безоплатноТ первинноТ правовоТдопомоги;

3) забезпечення доступу до безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги;

4) надання безоплатноТ вторинноТ правово? допомоги (крiм захисту);

5) забезпечення доступу до електронних сервiсiв Мiнiстерства юстицiТ.

6. Бюро вiдповiдно до покладених на нього завдань:
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1) ОЗПОВСЮдЖб iнформацiю у сферi захисту прав, свобод i законних
iнтересiв громадян;

2) проводить тематичнi семiнари, лекцiТ, зокрема у навчальних закладах,
закладах позашкiльноТ освiти, в закладах пiслядипломноТ освiти, навчально
виховних закладах для дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського
пiклування; для визначених категорiй громадян, зокрема, пенсiонерiв,
iнвалiдiв, учасникiв антитерористичноУ операцiТ, молодi, громадських активiстiв,
вчителiв та педагогiчних працiвникiв, медичних працiвникiв, iнших вразлигих
суспiльних груп з метою пiдвищёння правово? свiдомостi, культури та
освiченостi населення, запобiгання злочинностi;

3) здiйснюе прийом осiб, якi звертаються до мiсцевого центру для
отримання безоплатно? первинно? правовоТ допомоги та безоплатно( вторинно?
правовоТ допомоги, роз’яснюе положения законодавства у сферi надання
безоплатно? правовоТ допомоги та порядок отримання такоТ допомоги;

4) забезпечус реестрацiю звернень осiб про надання безоплатноТ
правово? допомоги у встановленому порядку;

5) розглядаб:
звернення осiб про надання безоплатно? первинноТ правовоТ допомоги

протягом п’яти днiв з дня надходження зазначекого звернення;

звернення суб’бктiв права на безоплатну вторинну правову допомогу
протягом десяти днiв з дня надходження зазначеного звернення, у разi
необхiдностi надаб допомогу у складаннi таких звернень;

звернення, скарги, запити на отримання публiчноТiнформацiТз питань, що
належать до компетенцiТ Бюро;

6) приймаб всi необхiднi документи, що пiдтверджують належнiсть особи
до однiбТ з вразливих категорiй осiб, визначених пунктами 1, 2, 8 — 12 частини
першо? та частиною другою стапi 14 Закону (далi — Закон), та передаб Ух вiддiлу

органiзацiТ надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги та роботи з
адвокатами мiсцевого центру для здiйснення у встановленому порядку
перевiрки Ух належностi до категорiй осiб, якi мають право на отримання таюТ
допомоги, та прийняпя рiшення про надання або вiдмову в наданнi
безоплатно? вторинноТ правовоТ допомоги;

7) надаб правову iнформацiю, консультацiТ i роз’яснення з правоэих

питань, зокрема роз’яснюб порядок звернення до вiдповiдних мiжнародних
судових установ чи вiдповiдних мiжнародних органiзацiй, членом або
учасником яких б УкраТна;

2) забезпечуб роботу мобiльних консультацiйних пунктiв;

9) забезпечуб вiдвiдування осiб, зокрема одиноких, похилого вiку, з

обмеженими фiзичними можливостями за мiсцем (х перебування з метою

надання зазначеним особам безоплатноТ правовоТ допомоги;

10) забезпечуб розвиток мережi дистанцiйних пунктiв доступу до

безоплатноТ правовоТ допомоги та Ух функцiонування на постiйнiй основi;
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11) забезпечус складення заяв, скарг та iнших документiв правового
характеру, у тому числi документiв процесуального характеру;

12) забезпечус посвiдчення довiреностей, виданих працiвникам
мiсцевого центру та адвохатам суб’€ктами права на безоплатну вторинну
правову допомогу, за зверненнями яких прийнято рiшення про надання тахоТ
допомоги;

13) здiйснюб представництво iнтересiв осiб, визначених пунктами 1, 2,
8 — 12 частини першоТ та частиною другою стапi 14 Закону Украiни «Про
безоплатну правову допомогу, в судах, iнших державних органах, органах
мiсцевого самоврядування, перед iншими особами та/або складення
документiв процесуального характеру — згiдно з наказом вiдповiдного
мiсцевого центру, яким працiвники бюро правово? допомоги уповноваженi на
надання безоплатнот вторинно? правовоТ допомоги, та на пiдставi довiреностi,
виданоТ особою, яка звернулася за наданням безоплатноТ вторинноТ правовоТ
допомоги; забезпечу посвiдчення зазначеноТ довiреностi;

14) забезпечуб надання доступу до комп’ютерiв з вiдповiдним
програмним забезпеченням, за допомогою яких особа може отримати доступ
до електронних сервiсiв Мiнiстерства юстицГ(; нада€ консультаЩУ, роз’яснюб
правила пошуку та порядок отримання вiдомостей iз зазначених сервiсiв;

15) аналiзус потребу та рiвень задоволеностi осiб, якi звертаються щодо
надання безоплатно? правовоТ допомоги та/або отримали таху допомогу, та
пода€ таку iнформацiю до вiдцiлу органiзацiТ надання безоплатноТ вторинноТ
правовоТ допомоги регiонального центру;

16) бере участь в iнформацiйному наповненнi довiдково-iнформацiйноТ
платформи правових консультацiй iIi1ева1Аiс1;

17) збирас за встановленою формою статистичнi данi про надання
безоплатноТ правовоТ допомоги, зокрема щодо кiлькоаi та категорiй осiб, якi
звернулись по таку допомогу, а тахож щодо осiб, якi скористались
електронними сервiсами Мiнiстерства юстицiТ, i передае Ух вiддiлу персоналу,
iнформацiйноУ та матерiальноТ iнфраструктури мiсцевого центру для
узагальнення;

18) готуб пропозицiТ до проектiв планiв роботи мiсцевого центру, а також
щодо Ух виконання з питань, що належать до повноважень Бюро;

19) бере участь у пiдготовцi довiдкових, iнформацiйних, аналiтичних,
статистичних, звiтних та iнших матерiалiв з питань, що належать до
повноважень Бюро;

20) бере участь в опрацюваннi проектiв нормативно-правових актiв з
питань безоплатноТ правовоТ допомоги в межах компетенцiТ Бюро;

21) здiйсню€ аналiз питань, з якими особи звертаються до Бюро, та готуб
вiдповiднi консультацiйнi матерiали;

22) взабмодiб з iншими бюро правовоТ допомоги та вiддiлами мiсцевого
центру;

23) вихонуб iншi функцiТ вiдповiдно до покладених на Бюро завдань.
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7. Бюро для виконання покладених на нього завдань мае право:
1) отримувати вiд структурних пiдроздiлiв регiонального та мiсцевого

центрiв необхiднi документи, довiдки, розрахунки, iншi матерiали та
iнформацiю;

2) брати участь у нарадах, iнших заходах, що проводяться мiсцевими,
регiональним та Координацiйним центрами або за Ух участi, з питань, що
належать до компетенцiУ Бюро;

3) надавати роз’яснення з питань, що належать до компетенцi? Бюро;
4) отримувати матерiально-технiчне забезпечення, необхiдне для

належно? роботи Бюро;
5) iнформувати директора мiсцевого центру про покладення на Бюро

виконання завдань, що не належать до його повноважень, а тахож у випадках,
коли вiдповiднi структурнi пiдроздiли або посадовi особи не надають
документи, iншi матерiали, необхiднi для виконання покладених на Бюро
завда н ь;

6) залучати за погодженням з директором мiсцевого центру працiвникiв
мiсцевого центру для пiдготовки документiв, розроблення i здiйснення заходiв,
якi проводяться Бюро вiдповiдно до покладених на нього завдань;

7) iницiювати проведення нарад та обговорення питань, що належать цо
повноважень Бюро.

8. Працiвники Бюро зобов’язанi:
1) запобiгати виникненню конфлiкту iнтересiв та невiдкладно письмово

iнформувати про ризик такого конфлiкту або факт його виникнення директора
мiсцевого центру;

2) вчасно та якiсно виконувати покладенi на Бюро завдання;
3) однаково шанобливо, толерантно, з повагою ставитись до всiх осiб, якi

звертаються до Бюро для отримання допомоги або з iнших питань;
4) не допускати порушень прав i свобод людини i громадянина;
5) не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю про осiб, що стала вiдома

у зв’язку з виконанням покладених на Бюро завдань.


