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Мiнiстерство юстицi? УкраТни

Координацiйний центр з надання правовоТ допомоги

НАКАЗ

_____»

вересня 2016 року м. КиТв

Про внесения змiн до наказу
Координацiйного центру з
надання правовоТдопомоги
вiд 12 травня 2015 року Г’I 151

У зв’язку iз затвердженням наказом Координацiйного центру з надання
правовоТ допомоги вiд 31 березня 2016 року ГЬ 28 типовоТ структури мiсцевого

центру з надання безоплатнот вторинно( правовоТ допомоги

НАКАЗУЮ:

1. Внести у додатки до наказу Координацiйного центру з надання

правово? допомоги вiд 12 травня 2015 року Г] 151 Про затвердження ТипоРих

положень про структурнi пiдроздiли регiональних центрiв з надання

безоплатноТ вторинно( правовоТ допомоги> такi змiни:

1) у пунктi б додатка 1:
пiдпункт 4 викласти у такiй редакцiТ:
«4) забезпечу€ спрямування, координацiю та контроль дiяльностi таких

вiддiлiв мiсцевих центрiв з надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги

(далi — мiсцевi центри):
правовоТiнформацiТта консультацiй;
органiзацiТ надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги та роботи з

адвокатами;
представницТва;

бюро правовоТдопомоги;;
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доповнити новим пiдпунктом 121 такого змiсту:
<(121) бере участь в нформацiйному наповненнi довiдково-iнформащйно(

платформи правових консультацiй ЫиiIi1еа1Аiф;

2) у пунктi б додатка 2:
пiдпункт 1 викласти утакiй редакцiТ:

«1) в установленому порядку здiйснюе монiторинг дотримання

адвокатами стандартiв якостi надання безоплатно? вторинноТ правовот

допомоги, перевiрку достовiрностi наданоТ адвокатами iнформащТ у
вiдповiдних формах монiторингу та анонiмне анкетування суб’сктiв права на

безоплатну вторинну правову допомогу та адвокатiв, якi надають таку

допомогу;;

доповнити пункт новими пiдпунктами 61 та 121 такого змiсту:
((61) В частинi забезпечення якостi правовоТ допомоги спрямовуб i

координуб дiяльнiсть таких вiддiлiв мiсцевого центру:

правовоТ iнформацiТта консультащй;

органiзацiТ надання безоплатноТ вторинно? правовоТ допомоги та роботи з

адвокатами;

предста вництва;

правопросвiтництва та взабмодй з суб’€ктами надання безоплатноТ

первинноТ правовоТдопомоги;

бюро правовоТдопомоги;;
«121) бере участь в iнформацiйному наповненнi довiдково-iнформащйноТ

платформи правових консультацiй iI(i1е8а1АiсIрэ;

З)удодатку4:

у пiдпунктi 8 пункту Б слова <функцiональна координацiя роботи вiддiлiв

вза€модiТ з суб’ектами надання безоплатно? первинноТ правовоТ допомогю>

замiнити словами «координацiя та спрямування роботи вiддiлiв

правопросвiтництва та взабмодiТ з суб’€ктами надання безоплатно( первинчо?

правово? допомоги)>;

у пiдпунктi Э пункту б слова <та пiдпорядкованих йому мiсцевих центрiв))

виключити;

4)удодаткуБ:

у пiдпунктi З пункту 5 слова «вiддiлiв iнформацiйноТ та матерiальноТ

iнфраструктури» замiнити словами ((ВiддiЛiВ персоналу, iнформащйноТ та

матерiальноТ iнфраструктури));

у пунктi б:
пiдпункт 8 пiсля слiв «вiддiлу iнформацiйних технологiй)> доповнити

словами ((управлiння iнформащйних технологiй та аналiзу даних;
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у пiдпунктi Э слова вiддiлу статистичного аналiзу Управлiння

стратегiчного розвитку> замiнити словами вiддiлу аналiзу даних управлiння

iнформацiйних технологiй та аналiзу данию>.

2. Начальнику управлiння координацiТ системи надання безоплатноТ

правовоТ допомоги (Эдрилюк С.) довести цей наказ до вiдома директорiв
регiональних та мiсцевих центрiв з надання безоплатно? вторинноТ правовоТ

допомоги.

З. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. директора Мирослав Лаврiнок


