
Мiнiстерство юстицiТУкраТни
Координацiйний центр з надання правовыдопомоги

НАКАЗ

____

вересня 2016 року м. КиТн

Про затвердження квалiфiкацiйних вимог
до працiвникiв структурних пiдроздiлiв мiсцевих центрiв

з надання безоплатнот вторинноТ правовоТ допомоги

Вiдповiдно до пiдпункту 7 пункту 17 Положення про Координацiйний

центр з надання правово( допомоги, затвердженого постановою Кабiнету
Мiнiстрiв УкраТни вЩ 06 червня 2012 року 504 «Про утворення

Координацiйного центру з надання правовоТ допомоги та лiквiдацiю Центру
правово? реформи i законопроектних робiт при Мiнiстерствi юстицiТ,

НАКАЗУЮ:

1. Затве;дити квалiфiкацiйнi вимоги до:

головного бухгалтера мiсцевого центру з надання безоплатноТ вторинноТ

правовоТдопомоги згiдно з додатком 1;

начальника вiдлiлу правовоТ iнформацiТ та консультацiй мiсцевого ценi ру

з надання безоплатноТ вторинноТ правовоТдопомоги згiдно з додатком 2;

заступника начальника вiддiлу правовоТ iнформацiТ та консультацiй

мiсцевого центру з надання безоплатнот вторинноТ правовоТ допомоги згiдно з

додатком 3;
головного спецiалiста вiддiлу правовоТ iнформацiТ та консультацiй

мiсцевого центру з надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги згiдно з

додатком 4;

начальника вiддiлу органiзацiТ надання безоплатно( вторинноТ правовоТ

допомоги та роботи з адвокатами мiсцевого центру з надання безоплатноТ

вторинноТ правовоТдопомоги згiдно з додатком 5;



заступника начальника вiрдiлу органiзацiТ надання безоплатноУ вторинчо?
правово? допомоги та роботи з адвокатами мiсцевого центру з надання

безоплатнот вторинноТ правовоТ допомоги згiдно з додатком 6;

головного спецiалiста вiдцiлу органiзацiУ надання безоплатноТ вторинноТ

правово? допомоги та роботи з адвокатами мiсцевого центру з надання

безоплатноТ вторинно? правовоТдопомоги згiдно з додатком 7;

начальника вiддiлу представництва мiсцевого центру з надання

безоплатноТ вторинно? правовотдопомоги згiдно з додатком 8;
заступника начальника вiддiлу представництва мiсцевого центру з

надання безоплатноТ вторинноТ правовоТдопомоги згiдно з додатком 9;
головного спецiалiста вiдцiлу представництва мiсцевого центру з надання

безоплатноТ вторинно? правово? допомоги згiдно з додатком 10;

начальника вiддiлу правопросвiтництва та взаемодiТ з суб’€ктами надання
безоплатноТ первинноГ правовоГ допомоги мiсцевого центру з надання
безоплатно? вторинноТ правовоТдопомоги згiдно з додатком 11;

заступника начальника вiдцiлу правопросвiтництва та вза€модiТ з
суб’сктами надання безоплатно? первинноТ правовоТ допомоги мiсцевого

центру з надання безоплатнот вторинно? правово? допомоги згiдно з
додатком 12;

головного спецiалiста вiдцiлу правопросвiтництва та взасмодГ( з

суб’сктами надання безоплатноТ первинноТ правовоТ допомоги мiсцевого
Е’ентру з надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги згiдно з

додатком 13;

начальника вiддiлу персоналу, iнформацiйноТ та матерiальноТ

iнфраструктури мiсцевогё центру з надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ

допомоги згiдно з додатком 14;
заступника начальника вiддiлу персоналу, iнформацiйноТ та матерiальноТ

iнфраструктури мiсцевого центру з надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ

допомоги згiдно з додатком 15;
головного спецiалiста вiщiлу персоналу, iнформацiйноТ та матерiальноТ

iнфраструктури мiсцевого центру з надання безоплатноТ вторинноГ правовоТ

допомоги згiдно з додатком 16;

начальника бюро правовоТ допомоги мiсцевого центру з надання
безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги згiдно з додатком 17;

заступника начальника бюро правовоТ допомоги мiсцевого центру з
надання безоплатноТ вторинноТ правовоТдопомоги згiдно з додатком 18;

головного спецiалiста бюро правовоТ допомоги мiсцевого центру з
надання безоплатноТ вторинноТ правовоТдопомоги згiдно з додатком 19.



2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Координацiйного центру з
надання правовЫ допомоги вiд 31 березня 2016 року Г’Г 27 «Про затвердження
квалiфiкацiйних вимогдо керiвникiв бюро правовоТдопомогю>.

З. Начальнику управлiння координацiТ системи надання безоплатноТ

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

доп омо ги.

4. Цей наказ набиае чинностi 301 СiЧНЯ 2017 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. директора Мирослав Лаврiнок



додаток 1
до наказу
Координацiйного центру
з надання правовоТдопомоги
вiд вересня2О1броку2А

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до головного бухгалтера мiсцевого центру

з надання безоплатно? вторинно? правовоТ допомоги

На посаду головного бухгалтера мiсцевого центру з надання безоплатно?

вторинно? правовоТдопомоги може бути призначена особа, яка:

1) вiльно ВОЛОдiЕ державною мовою;
2) мае вищу освiту вiдповiдного професiйного спрямування не нижче

другого (магiстерського) рiвня. Вища освiта за спецiальностями у галузi знань
«Управлiння та адмiнiстрування е перевагою;

З) мае ааж роботи за фахом не менш як два роки. досвiд роботи у
бюджетних установах Е перевагою;

4) досвiд роботи на керiвних посадах не менш як один рiк;

5) мае навички роботи на комп’ютерi, достатнi для самостiйного

створення текстових документiв, таблиць, презентацiй, використання правоьих

довiдкових систем та мережi iнтернет;
б) спроможна до ефективнот усноТ та письмово( комунiкацiТ;

7) мае аналiтичне мислення, спроможнiсть до оперативного пошуку

необхiдноТ iнформацiТ;
8) володiс органiзаторськими здiбностями, високою загальною

кулыурою, е комунiкабельною, товариською тощо;
9) е доброчесною i толерантною, порядною, вiдповiдальною,

стресостiйкою.

досвiд роботи в системi надання безоплатно? правовоТ допомоги е

перевагою.



• додаток2
до наказу
Координацiйного центру
з надання правовоТдопомоги
вiд .Я( вересня 2016 року Г] Рф8i

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до начальника вiддiлу правовоI iнформацiТ та консультацiй

мiсцевого центру з надання безоплатноТ вторинно? правовоТ допомоги

На посаду начальника вiддiлу правовоТ iнформацiТ та консультацiй
мiсцевого центру з надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги може
бути призначена особа, яка:

1) вiльно володiе державною мовою;
2) мае вищу юридичну освiту не нижче першого (бакалаврського) рiвня;
З) мае стаж роботи за фахом не менш як два роки. досвiд роботи на

керiвнiй посадi та/або в органiзацiях, якi надають послуги, е перевагою;
4) мае навички роботи на комп’ютерi, достатнi для самостiйного

створення текстових документiв, таблиць, презентацiй, використання правових
довiдкових систем та мережi Iнтернет;

5) спроможна до ефективноТусноТта письмовоТ комунiкацГi;
6) мае аналiтичне мислення, спроможнiсть до оперативного пошуку

необхiдноТ iнформацг(;
7) спрямовус свою дiяльнiсть на задоволення правових потреб клiбнта;

готова зрозумiти клiента i допомопи йому; мае власну гiднiсть i повагу до
гiдноаi iнших людей; зацiкавлена у суспiльно-кориснiй дiяльностi;

8) володiе органiзаторськими здiбностями, високою загальною
кульгурсю, педагогiчним хистом, е комунiкабельною, товариською,
спiвчутливою тощо;

9) е доброчесною i толерантною, порядною, вiдповiдальною,
стресостiйкою.

Пiдтверджений досвiд волонтерсько? дiяльностi/участi у дiяльностi
громадських органiзацiй/iкiцiативних груп, якi надають допомогу вразливим
суспiльним групам, та/або в системi надання безоплатноТ правовоТ допомоги е
пере в а го ю.



додаток З
до наказу
Координацiйного центру
з надання правовоТдопомоги
вiд 24 вересня 2016 року Г\I2

____

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до заступника начальника вiддiлу правово? iнформацi? та консультацiй
мiсцевого центру з надання безоплатно? вторинноТ правово? допомоги

На посаду заступника начальника вiддiлу правово? iнформацiт та
консультацiй мiсцевого центру з надання безоплатноi’ вторинноТ правово?
допомоги може бути призначена особа, ака:

1) вiльно володiе державною мовою;
2) мае вищу юридичну освiту не нижче першого (бакалаврського) рiвня;
З) мае стаж роботи за фахом не менш ак один рiх. досвiд роботи на

керiвнiй посадi та/або в органiзацiях, якi надають послуги, е перевагою;
4) мае навички роботи на комп’ютерi, достатнi для самостiйного

створення текстових документiв, таблиць, презентацiй, використання правових
довiдкових систем та мережi Iнтернет;

5) спроможна до ефективноТусноТта письмовоТ комунiкацiТ;
б) мае аналiтичне мислення, спроможнiсть до оперативного пошуку

необхiдноТ iнформацiт;
7) спрямовуб свою дiяльнiсть на задоволення правових потреб клiента;

готова зрозумiти клiента i допомогги йому; мае власну гiднiсть i повагу до
гiдностi iнших людей; зацiкавлена у суспiльно-кориснiй дiяльностi;

8) володiе органiзаторськими здiбностями, високою загальною
культурою, педагогiчним хистом, е комунiкабельною, товариською,
спiвчутливою тощо;

9) е доброчесною i толерантною, порядною, вiдповiдальною,
стресостiйкою.

Пiдтверджений досвiд волонтерськоТ дiяльностi/участi у дiяльностi
громадських органiзащй/iнiцiативних груп, якi надають допомогу вразливим
суспiльним групам, та/або в системi надання безоплатнот правовоТ допомоги е
пере в а го ю.



додаток 4

до наказу

Координацiйного центру

з надання правово(допомоги

вiд 1% вересня2О16рокуя 4л4г

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до головного спецiалiста вёддiлу правовоТ iнформацiТ та консультацiй

мiсцевого центру з надання безоплатноТ вторинно? правовоТ допомоги

На посаду головного спеЩалiста вiдцлу правово iнформацi( та
консультацiй мiсцевого центру з надання безоплатнот вторинноТ правовоТ
допомоги може бути призначена особа, яка:

1) вiльно володiе державною мовою;

2) мае вищу юридичну освiiу не нижче першого (бакалаврського) рiвня;
з) мае стаж роботи за фахом до одного року;
4) мае навички роботи на комп’ютерi, достатнi для самостiйного

створення текстових документiв, таблиць, презентацiй, використання правових
довiдкових систем та мережi Iнтернет;

5) спроможна до ефективнотуснотта письмовоТ комунiкацi(;

6) мае аналiтичне мислення, спроможнiсть до оперативного пошуку

необхiдноТ iнформацiт;

7) спрямовуе свою дiяльнiсть на задоволення правових потреб клiента;
готова зрозумiти клiента i допомопи йому; мае власну гiднiсть i повагу до
гiдноаi iнших людей; зацiкавлена у суспiльно-кориснiй дiяльноаi;

8) е доброчесною i толерантною, порядною, вiдповiдальною,

стресостiйкою.

Пiдтверджений досвiд волонтерськоi дiяльностi/участi у дiяльностi

громадських органiзацiй/iнiЩативних груп, якi надають допомогу вразливим

суспiльним групам, та/або в системi надання безоплатноТ правовоТ допомоги Е

пере ва го ю.



додаток 5
до наказу
Координацiйного центру
з надання правовоТдопомоги
вiд д%— вересня 2016 року Г]

____

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до начальника вёддiлу органiзацi? надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ

допомоги та роботи з адвокатами мiсцевого центру
з надання безоплатноТ вторин ноТ правовоТ допомоги

На посаду начальника вiдцiлу органiзацГ( надання безоплатноТ вторинно?
правово? допомоги та роботи з адвокатами мiсцевого центру з надання
безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги може бути призначена особа, яка:

1) вiльно володiе державною мовою;
2) мае вищу юридичну освiту не нижче першого (бакалаврського) рiвкя;
З) мае стаж роботи за фахом не менш як два роки;
4) мае навички роботи на комп’ютерi, достатнi мя самостiйного

створення текстових документiв, таблиць, презентацiй, використання правових
довiдкових систем та мережi Iнтернет;

5) спроможна до ефективноТусноТта письмовоТ комунiкацГi;
6) мае аналiтичне мислення, спроможнiсть до оперативного пошуку

необхiдноТ iнформацгi;
7) володiе органiзаторськими здiбностями, високою загальною

культурою, е комунiкабельною, товариською тощо;
8) е доброчесною I толерантною, порядною, вiдповiдальною,

стресоаiйкою.

досвiд роботи на кервних посадах та/або в системi надання безоплатчьи
правовоТдопомоги е перевагою.



додаток б
до наказу
Координацiйного центру
з надання правовоТдопомоги
вiд 2 вересня 2016 року 1’ Ч

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до заступника начальника вiддiлу органiзацiТ надання безоплатно? вторинноТ

правовоТдопомоги та роботи з адвокатами мiсцевого центру
з надання безоплатноТ вторинноТ правово? допомоги

Ка посаду заступника начальника вiддiлу органiзацi? надання безоплатноТ
вторинноТ правовоТ допомоги та роботи з адвокатами мiсцевого центру з
надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги може бути призначена
особа, яка:

1) вiльно володiе державною мовою;
2) мае вищу юридичну освiту не нижче першого (бакалаврського) рiвня;
з) мае стаж роботи за фахом не менш як один рiк;
4) мае навички роботи на комп’ютерi, достатнi для самостiйного

створення текстових документiв, таблиць, презентацiй, використання правових
довiдкових систем та мережi Iнтернет;

5) спроможна до ефективноТусноТта письмовоТ комунiкацiт;
6) мае аналiтичне мислення, спроможнiсть до оперативного пошуку

необхiдноТ iнформацiт;
7) володiе органiзаторськими здiбностями, високою загальною

культурою, е комунiкабельною, товариською тощо;
8) е доброчесною 1 толерантною, порядною, вiдповiдальною,

стресостiйкою.

досвiд роботи на керiвних посадах та/або в системi надання безоплатноТ
правовоТдопомоги е перевагою.



додаток 7
до наказу
Координащйного центру
з надання правовоТдопомоги
вiд вересня 2016 року Г]

____

КВАЛIФIХАЦIЙНI ВИМОГИ
до головного спецiалiста вiддiлу органiзацi? надання безоплатноТ вторинноТ

правовоТдопомоги та роботи з адвокатами мiсцевого центру
з надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги

На посаду головного спецiалiста вiддiлу органiзацiТ надання безоплатнот
вторинноТ правовоТ допомоги та роботи з адвокатами мiсцевого центру з
надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги може бути призначена
особа, яка:

1) вiльно володiе державною мовою;
2) мае вищу юридичну освiту не нижче першого (бакалаврського) рiвня;
З) мае стаж роботи за фахом до одного року;
4) мае навички роботи на комп’ютерi, достатнi для самостiйного

створення текстових документiв, таблиць, презентащй, використання правових
довiдкових систем та мережi Iнтернет;

5) спроможна до ефективноТусноТта письмовоТ комунiкацiТ;
6) мае аналiтичне мислення, спроможнiсть до оперативного пошку

необхiдноТ iнформацiт;
7) е доброчесною i толерантною, порядною, вiдповiдальною,

стресостiйкою.

досвiд роботи ц системi надання безоплатноТ правовоТ допомоги Е

п е ре ва го ю.



додатох 8

до наказу
Координацiйного центру
з наданна правово(допомоги
вiд Л? вересня 2016 року Г\12 ЛА 4’

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до начальника вiддiлу представництва мiсцевого центру

з надання безоплатноТ вторинно? правовоi допомоги

На посаду начальника вiддiлу представництва мiсцевого центру з надання
безоплатнот вторинноТ правовоТдопомоги може бути призначена особа, яка:

1) вiльно володiе державною мовою;
2) мае вищу юридичну освiту не нижче першого (бакалаврського) рiвня;
3) мае стаж роботи за фахом не менш як два роки;
4) мае навички роботи на комп’ютерi, достатнi мя самостiйного

створення текстових документiв, таблиць, презентацiй, використання правових

довiдкових систем та мережi Iнтернет;

5) спроможна до ефективноТусноТта письмово? комунiкацП;

6) мае аналiтичне мислення, спроможнiсть до оперативного пошуку

необхiдноТ iнформацiТ;
7) спрямовус свою дiяльнiсть на задоволення правових потреб клiента;

готова зрозумiти клiента i допомопи йому; мае власну гiднiсть i повагу до
гiдностi iнших людей; зацiкавлена у суспiльно-кориснiй дiяльноаi;

8) володiе органiзаторськими здiбностями, високою загальною

культурою, е комунiкабельною, товариською тощо;

9) е доброчесною i толерантною, порядною, вiдповiдальною,
стресостiйкою.

досвiд роботи в системi надання безоплатноТ правовоТ допомоги е
пере ва го ю.



додатокд
до наказу
Координацiйного центру
з надання правовоТ допомоги
вiд вересня 2016 року Г\2 -( 4

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до заступника начальника вiддiлу представництва мiсцевого центру

з надання безоплатноТ вторинноi правовоI допомоги

На посаду заступника начальника вiдцiлу представництва мiсцевого
центру з надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги може
призначена особа, яка:

1) вiльно володiе державною мовою;
2) мае вищу юридичну освiту не нижче першого (бакалаврського) рiвня;
3) мае стаж роботи за фахом не менш як один рiк;
4) мае навички роботи на комп’ютерi, достатнi для самостiйного

створення текстових документiв, таблиць, презентацiй, використання правоих
довiдкових систем та мережi Iнтернет;

5) спроможна до ефективноТуснотта письмовоТ комунiкацiТ;
6) мае аналiтичне мислення, спроможнисть до оперативного пошуку

необхiдноТ iнформацiт;
7) спрямовус свою дiяльнiсть на задоволення правових потреб клi€нта;

готова зрозумiти клiента i допомогги йому; мае власну гiднiсть i повагу до
гiдностi iнших людей; зацiкавлена у суспiльно-кориснiй дiяльностi;

8) володiе органiзаторськими здiбностями, високою загальнаю
культурою, е комунiкабельною, товариською тощо;

9) е доброчесною i толерантною, порядною, вiдповiдальною,
стресостiйкою.

досвiд роботи в системi надання безоплатноТ правовоТ допомоги е
пере ва го ю.



додаток 10
до наказу
Координацiйного центру
з надання правовотдопомоги
вiд 2 вересня 2016 року Г iО 4

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до головного спецiалiста вiдiлу представництва мiсцевого центру

з надання безоплатно? вторинноI правово? допомоги

На посаду головного спецiалiста вiддiлу представництва мiсцевого центру
з надання безоплатно? вторинно? правово? допомоги може бути призначена
особа, яка:

1) вiльно володiе державною мовою;
2) мае вищу юридичну освiту не нижче першого (бакалаврського) рiвня;
З) мае стаж роботи за фахом до одного року;
4) мае навички роботи на комп’ютерi, достатнi для самостiйного

створення текстових документiв, таблиць, презентацiй, використання правових
довiдкових систем та мережi Iнтернет;

5) спроможна до ефективнотуснотта письмово? комунiкацi?;
6) мае аналiтичне мислення, спроможнiсть до оперативного пошуку

необхiдно? iнформацiт;
7) спрямовус свою дiяльнiсть на задоволення правових потреб клi€нта;

готова зрозумiти клiента i допомогги йому; мае власну гiднiсть i повагу до
гiдностi iнших людей; зацiкавлена у суспiльно-кориснiй дiяльностi;

8) € доброчесною i толерантною, порядною, вЩповiдальною,
стресостiйкою.

досвiд роботи в системi надання безоплатно? правово? допомоги е
пере ва го ю.



додаток 11
до наказу
Координацiйного центру
з надання правовоУдопомоги

вiд2,- вересня2О16року2 .-Г4

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до начальника вiддiлу правопросвiтництва та вза€модii з суб’ектами надання

безоплатноi первинноТ правовоi допомоги мiсцевого центру
з надання безоплатноТ вторинно? правово? допомоги

На посаду начальника вiдцiлу правопросвiтництва та взасмодi? з
суб’ектами надання безоплатно? первинно? правовоТ допомоги мiсцевого
центру з надання безоплатнот вторинноТ правовоТ допомоги може бути
призначена особа, ака:

1) вiльно володiе державною мовою;
2) мае вищу юридичну освiту не нижче першого (бакалаврського) рiвня;
3) мае стаж роботи за фахом не менш ак один рiк;
4) мае навички роботи на комп’ютерi, достатнi для самостiйного

створення текстових документiв, таблиць, презентацiй, використання правових
довiдкових систем та мережi Iнтернет;

5) спроможна до ефективноТ усноТ та письмовоТ комуникацiТ;

6) мае аналiтичне мислення, спроможнiсть до оперативного пошуку
необхiдноТ iнформацiт;

7) володiе органiзаторськими здiбностями, високою загальною
культурою, е комунiкабельною, товариською тощо;

8) е доброчесною i толерантною, порядкою, вiдповiдальною,

стресостiйкою.

Пiдтверджений досвiд волонтерськоТ дiяльностi/участi у дiяльностi
громадських органiзацiй/iнiцiативних груп, якi надають допомогу вразливим

суспiльним групам, та/або в системi надання безоплатноТ правовоТ допомопi е

пере ва го ю.



додаток 12
до наказу
Координацiйного центру
з надання правово(допомоги
вiд ‚-? вересня 2016 року М -/14

КВАЛIФIКАЦ1ЙНI ВИМОГИ
до заступника начальника вiддiлу правопросвiтництва та вза€модiУ з

суб’ектами надання безоплатноТ первинноТ п равовоТ допомоги мiсцевого
центру з надання безоплатно? вторинно? правовоТ допомоги

На посаду заступника начальника вiдцiлу правопросвiтництва та взаемодi?
з суб’ектами надання безоплатно’( первинноТ правовоТ допомоги мiсцевого
центру з надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги може бути
призначена особа, яка:

1) вiльно володiе державною мовою;
2) мае вищу юридичну освiту не нижче першого (бакалнарського) рiвня;
3) мае стаж роботи за фахом не менш як один рiк;
4) мае навички роботи на комп’ютерi, достатнi для самоаiйного

створення тексгових документiв, таблиць, презентацiй, використання правових
довiдкових систем та мережi Iнтернет;

5) спроможна до ефективноТ усноТ та письмовоТ комунiкацiТ;
6) мае аналiтичне мислення, спроможнiсть до оперативного пошуку

необхiдноТ iнформацiТ;
7) володiе органiзаторськими здiбностями, високою загальною

культурою, е комунiкабельною, товариською тощо;
8) е доброчесною I толерантною, порядною, вiдповiдальною,

стресостiйкою.

Пiдтверджений досвiд волонтерськоТ дiяльностi/участi у дiяльностi
громадських органiзацiй/iнiцiативних груп, якi надають допомогу вразливим

суспiльним групам, та/або в системi надання безоплатноТ правовоТ допомоги с
перевагою.



додаток 13
до наказу
Координацiйного центру
з надання правовоТдопомоги
вiд вересня 2016 роху Г2

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до головного спецiалiста вiддiлу правопросвiтництва та взаемодiТ з суб’ектами

надання безоплатно? первинно? правовоТ допомоги мiсцевого центру
з наданнябезоплатноТ вторинноТ правовоТдопомоги

На посаду головного спецiалiста вiддiлу правопросвiтництва та взаемодiТ з
суб’ектами надання безоплатноТ первикно? правово? допомоги мiсцевого
центру з надання безоплатноТ вторинно? правово? допомоги може бути
призначена особа, яха:

1) вiльно володiе державною мовою;
2) мае вищу юридичну освiту не нижче першого (бакалаврського) рiвня;
3) мае стаж роботи за фахом до одного року;
4) мае навички роботи на комп’ютерi, достатнi для самостiйного

створення текстових документiв, таблиць, презентацiй, використання правових

довiдкових систем та мережi Iнтернет;

5) спроможна до ефективноТусноТта письмовоТ комунiкацiт;

6) мае аналiтичне мислення, спроможнiсть до оперативного пошуку

необхiдноТ iнформацiТ;

7) е доброчесною I толерантною, порядною, вiдповiдальною,

стресостiйкою.

Пiдтверджений досвiд волонтерськоТ дiяльностi/участi у дiяльностi

громадських органiзацiй/iнiцiативних груп, якi надають допомогу вразливим

суспiльним групам, та/або в системi надання безоплатноТ правовоТ допомоги €

пере ва го ю.



додаток 14
до наказу
Координацiйного центру
з надання яравово( допомоги
еЩ % вересня 2016 року гь

____

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ

до начальника вiддiлу персоналу, iнформацiйноТта матерiальноУ
iнфраструктури мiсцевого центру з надання
безоплатно? вторинно? правовоТ допомоги

На посаду начальника вiддiлу персоналу, iнформацiйнот та матерiальноТ
iнфраструктури мiсцевого центру з надання безоплатно? вторинноТ правовоТ
допомоги може бути призначена особа, яка:

1) вiльно володiе державною мовою;
2) мае вищу освiту не нижче першого (бакалаврського) рiвня;
З) мае стаж роботи не менш як два роки;
4) мае навички роботи з комп’ютером на рiвнi досвiдченого користувача,

самостiйного створення текстових документiв, таблиць, презентацiй,
використання правових довiдкових систем та мережi Iнтернет;

5) спроможна до ефективнот усноТ та письмовоТ комунiкацiТ;
б) мае аналiтичне мислення, спроможнiсть до оперативного пошуку

необхiдноТ iнформацiТ;
7) володiе органiзаторськими здiбностями, високою загальною

культурою, е комунiкабельною, товариською тощо;
8) е доброчесною i толерантною, порядною, вЩповщальною,

стресостiйкою.

досвiд роботи в системi надання безоплатноТ правовоТ допомоги е
перевагою.



додаток 15
до наказу
КоординаЩйного центру
з надання правовоТдопомоги
вiд вересня 2016 року

____

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до заступника начальника вiддiлу персоналу, iнформацiйноТ
та матерiальноУ iнфраструктури мiсцевого центру з надання

безоплатно? вторинно? правовоТ допомоги

Ка посаду заступника начальника вiдцiлу персоналу, iнформацiйнот та
матерiальноУ iнфраструктури мiсцевого центру з надання безоплатно? вторинноТ
правовоТдопомоги може бути призначена особа, яка:

1) вiльно володiе державною мовою;
2) мае вищу освiту не нижче першого (бакалаврського) рiвня;
3) мае стаж роботи не менш як один рiк;
4) мае навички роботи з комп’ютерною технiкою на рiвни адмiнiстратора;

досвiд налаштування та пiдтримки локальних мереж, знаб принципи
функцiонування iТ систем та засобiв Ух впровадження; може створювати
текстовi документи, таблицi, презентаЩУ, використовувати правовi довiдковi
системи та мережу Iнтернет;

5) спроможна до ефективноТусноТта письмовоТ комунiкацiТ;
6) мае аналiтичне мислення, спроможнiсть до оперативного пошуку

необхiдноТ iнформацiТ;
7) володiе органiзаторськими здiбностями, високою загальною

культурою, е комунiкабельною, товариською тощо;
8) е доброчесною i толерантною, порядною, вiдповiдальною,

стресостiйкою.

досвiд роботи в системi надання безоплатноТ правовоТ допомоги е
п е ре ва го ю.



додаток 16

до наказу

Координацiйного центру

з надання правовоТдопомоги

вiд

____

вересня 2016 року М2

____

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ

до головногоспецiалiста вiддiлу персоналу, iнформацiйноТ

та матерiальноТ iнфраструктури мiсцевого центру

з надання безоплатноi вторинноТ правовоТ допомоги

На посаду головного спецiалiста вiддiлу персоналу, iнформацiйнот та

матерiальноТ iнфрааруктури мiсцевого центру з надання безоплатноТ вторинно?

правовоТдопомоги може бути призначена особа, яка:

1) вiльно володi€ державною мовою;

2) мае вищу освiту не нижче першого (бакалаврсьхого) рiвня;

3) мае стаж роботи до одного року;

4)) мае навички роботи з комп’ютерною технiкою на рiвнi адмiнiстратора;

знае принципи функцiонування IТ систем, може створювати текстовi документи,

таблицi, презентацiТ, використовувати правовi довiдковi системи та мережу

Iнтер нет;

5) спроможна до ефективнЫ усноТ та письмовЫ комунiкацiТ;

6) мае аналiтичне мислення, спроможнiсть до оперативного пошуку

необхiдноТ iнформацiТ;

7) е доброчесною i толерантною, порядною, вiдповiдальною,

стресостiйкою.

досвёд роботи в системё надання безоплатноТ правовоТ допомоги с

пере в а го ю.



додаток 17
до наказу
Координацiйного центру
з надання правовоТдопомоги
вiд Л вересня 2016 року М Л 4

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до начальника бюро правовыдопомоги мiсцевого центру

з надання безоплатноТ вторинно? правово? допомоги

На посаду начальника бюро правовоТ допомоги мiсцевого центру з
надання безоплатноТ вториннЫ правовоТ допомоги може бути призначена
особа, яка:

1) вiльно володiе державною мовою;
2) мае вищу юридичну освiту не нижче першого (бакалаврського) рiвня;
3) мае стаж роботи за фахом не менш як один рiк;
4) мае навички роботи на комп’ютерi, достатнi для самостiйного

створення текстових документiв, таблиць, презентацiй, використання правових
довiдкових систем та мережi Iнтернет;

5) спроможна до ефективноТусноТта письмовоТ комунiкацiТ;
6) мае аналiтичне мислення, спроможнiсть до оперативного пошуку

необхiдноТ iнформацiт;
7) спрямовус свою дiяльнiсть на задоволення правових потреб клiента;

готова зрозумiти клiента i допомопи йому; мае власну гiднiсть I повагу до
гiдностi iнших людей; зацiкавлена у суспiльно-кориснiй дiяльностi;

8) володiе органiзаторськими здiбностями, високою загальною

культурою, педагогiчним хистом, е комунiкабельною, товариською,

спiвчутливою тощо;
9) е доброчесною i толерантною, порядною, вiдповiдальною,

стресостiйкою.

Пiдтверджений досвiд волонтерськоТ дiяльностi/участi у дiяльностi

громадських органiзацiй/iнiщативних груп, якi надають допомогу вразливим

суспiльним групам, та/або в системi надання безоплатно? правовоТ допомоги Е

пере ва го ю.



додаток 18
до наказу
Координацiйного центру
з надання правовоТдопомоги
вiд 1( вересня2О1брокуд[4

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до заступника начальника бюро правово? допомоги мiсцевого центру

з надання безоплатнот вторинноТ правово? допомоги

На посаду заступника начальника бюро правово? допомоги мiсцевого
центру з надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги може бути
призначена особа, яка:

1) вiльно володiе державною мовою;
2) мае вищу юридичну освiту не нижче першого (бакалаврського) рiвня;
з) мае стаж роботи за фахом до одного року;
4) мае навички роботи на комп’ютерi, достатнi для самостiйного

створення текстових документiв, таблиць, презентацiй, використання правових
довiдкових систем та мережi Iнтернет;

5) спроможна до ефективноТусноТта письмово? комунiкацй;
6) мае аналiтичне мислення, спроможнiсть до оперативного пошуку

необхiдноТ iнформацiТ;
7) спрямовус свою дiяльнiсть на задоволення правових потреб клiента;

готова зрозумiти клiента i допомогти йому; мае власну гiднiсть i повагу до
гiдностi iнших людей; зацiкавлена у суспiльно-кориснiй дiяльностi;

8) володiе органiзаторськими здiбностями, високою загальною
культурою, педагогiчним хистом, € комунiкабельною, товариськсю,
спiвчутливою тощо;

9) е доброчесною i толерантною, порядною, вiдповiдальною,
стресостiйкою.

Пiдтверджений досвiд волонтерсько? дiяльностi/участi у дiяльностi
громадських органiзацiй/iнiцiативних груп, якi надають допомогу вразливим
суспiльним групам, та/або в системi надання безоплатноТ правовоТ допомоги е
перевагою.



додаток 19
до наказу
Координацiйного центру
з надання правовоТдопомоги
вiд Л вересня 2016 року ГГд

____

КВАЛIФIКАЦ1ЙНI ВИМОГИ
до головного спецiалiста бюро правово?допомоги мiсцевого центру

з надання безоплатноТ вторинно? правовоТ допомоги

На посаду головного спецiалiста бюро правовоТ допомоги мiсцевого
центру з надання безоплатнот вторинноТ правовоТ допомоги може бути
призначена особа, яка:

1) вiльно володiе державною мовою;
2) мае вищу юридичну освiту не нижче першого (бакалаврського) рiвня;
3) мае стаж роботи за фахом до одного року;
4) мае навички роботи на комп’ютерi, достатнi для самостiйного

створення текстових документiв, таблиць, презентацiй, використання правових
довiдкових систем та мережi Iнтернет;

5) спроможна до ефективноТусноТта письмово? комунiкацiт;
6) мае аналiтичне мислення, спроможнiсть до оперативного пошуку

необхiдноТ iнформацiТ;

7) спрямовуе свою дiяльнiсть на задоволення правових потреб клi€нта;
готова зрозумiти клiента i допомопи йому; мае власну гiднiсть i повагу до
гiдностi iнших людей; зацiкавлена у суспiльно-кориснiй дiяльностi;

8) е доброчесною i толерантною, порядною, вiдповiдальною,
стресостiйкою.

Пiдтверджений досвiд волонтерськоТ дiяльностi/участi у дiяльностi
громадських организацiй/iнiцiативних груп, якi надають допомогу вразливим
суспiльним групам, та/або в системi надання безоплатноТ правовоТ допомоги е
перевагою.


