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1. Затвердити Змiни до Положения про центри з надання безоплатноТ

вториньтоТ правовоТ допомойi, затвердженого наказом Мiнiстерства iостчцii

уТраТи вiд 02 липня 2012 року Ж 967/5, заресетрованого в Мiнiстерствi

юстицiТ УкраТiш 03 липня 2012 року за Ж 1091/21403 (у редакцiТ наказу

Мiнiстерства юстицiТ УкраТнл вiд 24 травня 2016 року Ж 1487/5), що
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Про затвсрджеiiiiя Змiп до

Положения про ЦСIНТIТ З

ииадаиiиия безоплатноУ вторшiвоУ

правовоТ допомоги

ВiдповiДЕю до частини п’ятоТ стапi 16 Закону УкраТни “Про безоплатыу

правову допомогу

(1

о,
о
о
о

додаються.



2. Координацiйному центру з надання правовоТ допомоги (Бонюк О.П.)

забезпечити подання цього наказу на державну ресстрацiю вiдповiдно до Уг язу

Президента УкраТни вiд 03 жонтня 1992 року М 493 “Про державну ресстрацiiо

ьгормативно-правовйх актiв минiстерств та iншiа органiв вцконавчоТ влади”.
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3. Цей наказ набгтрае чинноетi з дня його

4. Контроль за виконання]
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до Положстпiя про цецтри

з надаiiня безоплатноТ ВТОрТIНIIОТ правовоТ допоцогiи

1. у пунктi 8:

I)у пiдпунктi 1 слова час розгляду справи про адмiнiстративне

правопорушення” замiнити словами затримання чи

адмiнiстративного арешту”;

2) пiдпункт З доповнити словами i цифрами “(у редакцiТ постановя

Кабiнету Мiнiстрiв УкраУни вiд 19 грудня 2012 року М2 1214)”;

З)у пiдпунктi 4 слова “на пiдставi доручення, виданого регiональним

центром” виключити;

4) в абзацi першому пiдпункту 12 слова центрами” замiнити

словами Ум мiсцевими центрами з надання безоплатноТ

вторинноТ правовоТ допомоги (далi — мiсцевi центри)”;

5) пiдпункт 14 викласти в такiй редакцiТ:



органiзовують пiдвищення квалiфiкацiТ адвокатiв, якi надаготь

безоплатну вториныу правову допомогу, працiвникiв регiональнях та мiсцевих

пе нтрi в;”;

б)у пiдпунктi 17 слово “пiдпорядкованим” виклiочнттi;

7) у пiдпунктi 19 слова “вiдповiднох мiсцевих центрiв з наданвя

безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомогя” замiнити словами “мiсцеввх

центрiв”.

2. у пунктi 9 слова “пiдпорядкованих йому” виключитв.

3.Упунктi 11:

1) у пiдпунктi 1 слово
вiдповiднi

вггключитв;

2) у пiдпунктi 5 слово “вiдповiдних” ввключити;

3) в абзацах другому — четвертому пiдпункту б слово “вiдповiдних”

вяключити;

4) у пдпувктi 8 слово “пiдпорядкованвх” виключитв;

5)у пiдпувктi 10 слова “, розрахунки до кошторису вiдповiдних”

ВИЮiI0ЧИТИ.

4, у пунктi 13:

1) пiдпункт 11 викласти в такiй редакцiТ:

“11) забезпечують представництво iнтересiв осiб, визначених пунктами

1 — 22, 8 — 12 частини першо! та частиною другою стапi 14 Закону, в судах,

iнших державних органах, органах мисцевого самоврядування, перед iншими

особами на пiдставi довiреностi, виданоТ особою, яка звернулася за надавням

безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомойi, а також надання iнших видiв

правових послуг безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги таким особам;”;

2) у пiдпунктi 12 цифри “1, 2” замiнити цифрами “1 — 22;

3) пiдпункт 15 виключити.

у зв’язку з цим пiдпункти 16 — 32 вважати вiдповiдно пiдпунктами 15 —

‘-‘1.
31,
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4) у пiдпунктi 18 цыфри 1, 2” замiнити цифрами “1 — 221;

5) пiдпункт 20 вйключити.

У зв’язку з дим пiдпункти 21 — 31 вважатц вiлповiдно пiдпунктамп 20 —

6) пiдпункт 25 доповндти словами”, та працiвникiв мiсцевих центрiв”;

7) доповнити пункт новым пiдпунктом 31 такого змiсту:

“31) подають щоквартальнi та рiчнi звiти про свою дiяльнiсть

регiональному центру.”.

5. Пiдпункт 7 пункту 15 вцключиттi.

У зв’язку з цим пiдпункти 8— 11 вважатя вiдповiдно пiдпунктамя 7— 10.
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КоордипацiйIIого центру з

нiадашня правовоТдопомоги

2Ы.Гз СрМПНАЛО
--

ГОЛ9ВНИЙ [ПЕЦIАЛI[
УЯРАВЛiНнЯ ДОКЧМЕНТ.
ЗАЬЕЗПЕЧЕННЯ

О.П. Бопнок

о


