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Про затвердження квалiфiкацiйник
вимог до працiвникив структурних
пiдроздiлiв мiсцевих центрiв з
надання безоплатно? вторинноТ
правовоТ допомоги

Вiдповiдно до пiдпункту 7 пункту 17 Положення про Координацiйний

центр з надання правовоТ допомоги, затвердженого постановою Кабiнеiу

Мiнiстрiв УкраТни вiд 06 червня 2012 рану Мд 504 “Про утворення

Координацiйного центру з надання правово? допомоги та лiквiдацiю Центру

правовоТ реформи i законопроектних робiт при Мiнiстерствi юстиЩТ”, наказу

Координацiйного центру з надання правовоТ допомоги вiд 23 грудня 2016 року

Гд 197

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити квалiфiкацiйнi вимоги до:

начальника вiддiлу правовоТ iнформацiТ та консультацiй мiсцевого центру з

надання безоплатноТ вторинноТ правовоТдопомоги згiдно з додатком 1;

заступника начальника вiддiлу правово? iнформацiТ та консультацiй

мiсцевого центру з надання безоплатноТ вторинноТ правово? допомоги згiдно з

додатком 2;

головного спецiалiста вiдцiлу правовоТ iнформацiТ та консультацiй

мiсцевого центру з надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги згiдно з

додатком 3;



2

начальника вiддiлу органiзацi? надання безоплатнот вторинноТ правовот

допомоги та роботи з адвокатами мiсцевого центру з надання безоплатно?

вторинноТ правовотдопомоги згiдно з додатком 4;

заступника начальника вiдцiлу органiзацiТ надання безоплатноТ вторинно?

правово? допомоги та роботи з адвокатами мiсцевого центру з надання

безоплатноТ вторинноТ правовоТдопомоги згiдно з додатком 5;

головного спецiалiста вiддiлу органiзацiТ надання безоплатнот вторинноТ

правовоТ допомоги та роботи з адвокатами мiсцевого центру з надання

безоплатноТ вторинноТ правовоТдопомоги згiдно з додатком б;

начальника вiдцiлу представництва мiсцевого центру з надання

безоплатноТ вторинноТ правовоТдопомоги згiдно з додатком 7;

заступника начальника вiрдiлу представництва мiсцевого центру з надання

безоплатноТ вторинноТ правовоТдопомоги згiдно з додатком 8;

головного спецiалiста вiддiлу представництва мiсцевого центру з надання

безоплатноТ вторинноТ правовоТдопомоги згiдно з додатком 9;

начальника вiддiлу правопросвiтництва та вза€модiТ з субектами надання

безоплатноТ первинноТ правовоТ допомоги мiсцевого центру з надання

безоплатноТ вторинноТ правовоТдопомоги згiдно з додатком 10;

заступника начальника вiддiлу правопросвiтництва та взамодiТ з

суб’бктами надання безоплатноТ первинноТ правовоТ допомоги мiсцевого

центру з надання безоплатноТ вторинно? правовоТ допомоги згiдно з

додатком 11;

головного спецiалiста вiрдiлу правопросвiтництва та взасмодiТ з субектами

надання безоплатноТ первинноТ правовоТ допомоги мiсцевого центру з надання

безоплатноТ вторинноТ правовоТдопомоги згiдно з додатком 12;

начальника бюро правовоТ допомоги мiсцевого центру з надання

безоплатноТ вторинноТ правовоТдопомоги згiдно з додатком 13;

заступника начальника бюро правовоТ допомоги мiсцевого центру з

надання безоплатноТ вторинноТ правовоТдопомоги згiдно з додатком 14;

головного спецiалiста бюро правовоТ допомоги мiсцевого центру з надання

безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги згiдно з додатком 15.
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начальника вiдцiлу фiнансiв, контрактно-договiрно? роботи та

бухгалтерського облiку — головного бухгалтера мiсцевого центру з надання

безоплатно? вторинноТ правовоТдопомоги згiдно з додатком 16;

заступника начальника вiдцiлу фiнансiв, контрактно-договiрноТ роботи та

бухгалтерського облiку мiсцевого центру з надання безоплатнот вторинноТ

правовоТдопомоги згiдно з додатком 17;

головного спецiалiста вiддiлу фiнансiв, контрактно-договiрнот роботи та

бухгалтерського облiку мiсцевого центру з надання безоплатнот вторинноТ

правовоТдопомоги згiдно з додатком 18;

начальника вiддiлу органiзацiйноТ роботи, юридичного забезпечення

дiяльностi та персоналу мiсцевого центру з надання безоплатноТ вторинноТ

правово? допомоги згiдно з додатком 19;

заступника начальника вiддiлу органiзаЩйноТ роботи, юридичного

забезпечення дiяльностi та персоналу мiсцевого центру з надання безоплатноТ

вторинноТ правовоТдопомоги згiдно з додатком 20;

головного спецiалiста вiддiлу органiзацiйноТ роботи, юридичного

забезпечення дiяльностi та персоналу мiсцевого центру з надання безоплатноТ

вторинноТ правово? допомоги згiдно з додатком 21;

начальника вiдiлу пiдтримки та розвитку iнфраструктури мiсцевого

центру з надання безоплатноТ вторинно? правовоТ допомоги згiдно з

додатком 22;

заступника начальника вiддiлу пiдтримки та розвитку iнфраструктури

мiсцевого центру з надання безоплатно? вторинноТ правовоТ допомоги згiдно з

додатком 23;

головного спецiалiста вiддiлу пiдтримки та розвитку iнфраструктури

мiсцевого центру з надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги згiдно з

додатком 24.

2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Координацiйного центру з

надання правовоТ допомоги вiд 27 вересня 2016 року г’12 184 “Про

затвердження квалiфiкацiйних вимог до працiвникiв структурних пiдроздiлiв

мiсцевих центрiв з надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги”.
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3. Начальнику управлiння хоординацiТ системи надання безоплатнот

правовоТ допомоги О. Грибу довести i’ей нахаз до вiдома директорiв

регiональних та мiсцевих центрiв з надання безоплатнот вторинноТ правовоТ

допомоги.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. директора М. Лаврiнок



додаток 1
до наказу
Координацiйного центру з
надання правовоТдопомоги

вiдОЕя 2017 року

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до начальника вiдiлу правово’i iнформацц та консультацiй мiсцевого центру

з надання безоплатно? вторинно? правово? допомоги

На посаду начальника вiддiлу правово( iнформацi та консультацiй
мiсцевого центру з надання безоплатноТ вторинно? правово? 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 два роки. досвiд роботи на

керiвнiй посадi та/або в органiзацiях, якi надають послуги, е перевагою;
4) мае навички роботи на комп1ютерi, достатнi мя самостiйного створення

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

5) спроможна до ефективнот усно? та письмово? комунiкацгi;
6) мае аналiтичне мислення, спроможнисть до оперативного пошуку

необхiднот iнформацi?;
7) спрямовуе свою дiяльнiсть на задоволення правових потреб клiснта;

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/iнiцiативних груп, якi надають допомогу вразливим

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

пере в а го ю.



додаток 2
до наказу
Координацiйного центру з
надання правовоТ допомоги
вiдiтекя2О17 року

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

На посаду заступника начальника вiрдiлу правово? iнформацiТ та
консультацiй мiсцевого центру з надання безоплатноТ вторинноТ правово?
допомоги може бути призначена особа, ака:

1) вiльно володiе державною мовою;
2) мае вищу юридичну освiту не нижче i4ершого (бакалаврського) рiвня;
з) мае стаж роботи за фахом не менш як один рiк. досвiд роботи на

керiвнiй посадi та/або в органiзацiях, якi надають послуги, б перевагою;
4) мае навички роботи на компiютерi, 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) спрямовуб свою дiяльнiсть на задоволення правових потреб клiбнта;

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

8) володi€ 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/iнiцiативних груп, якi надають допомогу вразливим
суспiльним групам, та/або в системi надання безоплатноТ правовоТ допомоги е
пере ва го ю.



додаток З

до наказу

Координацiйного центру з

надання правовЫдопомоги
вiдС€1 32О17 року

КВАЛ1ФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до головного спецiалiста вiдцiлу правовоТ iнформацiТ та консультацiй

мiсцевого центру з надання безоплатно? вторинноТ правовоТ допомоги

На посаду головного спецiалiста вiддiлу правово? iнформацiТ та

консультацiй мiсцевого центру з надання безоплатнот вторинно? правово?

допомоги може бути призначена особа, яка:

1) вiльно володiс державною мовою;

2) мае вищу юридичну освiту не нижче першого (бакалаврського) рiвня;

3) мае навички роботи на компIютерi, достатнi мя самостiйного створення

текстових документiв, таблиць, презентацiй, використання правових довiдкових

систем та мережi Iнтернет;

4) спроможна до ефективнотуснотта письмово? комунiкацiТ;

5) мае аналiтичне мислення, спроможнiсть до оперативного пошуку

необхiдноТ iнформацiт;

б) спрямовуе 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;

7) е доброчесною i толерантною, порядною, вiдповiдальною,

стресостiйкою.

Пiдтверджений досвiд волонтерсько? дiяльностi/участi у дЁяльностi

громадських органiзащй/iнiцiативних груп, якi надають допомогу вразливим

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

перевагою.



додаток 4
до наказу
Координацiйного центру з
надання правовоТдопомоги
вiдСХ3е()6(Я2О17 року

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до начальника вiддiлу органiзацц надання безоплатно? вторинноТ правово?
допомоги та роботи з адвокатами мiсцевого центру з надання безоплатноТ

вторинно? правовоТ допомоги

На посаду начальника вiддiлу органiзацiТ надання безоплатноТ вторинноТ
правово? допомоги та роботи з адвокатами мiсцевого центру з надання
безоплатно? 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 компютерi, достатнi мя самостiйного створення

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

5) спроможна до ефективноТ усноТ та письмовоТ комунiкацй;

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



додаток 5
до наказу
Координацiйного центру з
надання правовоТдопомоги

вiд К 2017 року Мд

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до заступника начальника вiддiлу органiзацii надання безоплатноТ вторинноТ

правовоТ допомоги та роботи з адвокатами мiсцевого центру з надання
безоплатно? вторинно? правовоТ допомоги

На посаду заступника начальника вiдцiлу органiзацi? 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 освту не нижче першого (бакалаврського) рiвня;
3) мае стаж роботи за фахом не менш як один рiк;
4) Мае навички роботи на комп1ютерi, достатнi для самостiйного створення

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

5) спроможна до ефективноТ усноТ та письмовоТ комунiкащТ;
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, вiдповiдальною,

стресостiй ко ю.

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



додаток б
до наказу
Координацiйного цент’ру з
надання правовоТдопомоги
вiд 0€? 7ечл2О17 року Г1

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до головного спецiалiста вiддiлу органiзацiТ надання безоплатно? вторинноТ

правово? допомоги та роботи з адвокатами мiсцевого центру з надання
безоплатно? вторинноТ правово? допомоги

На посаду головного спецiалiста вщдiлу органiзацiТ надання безоплатно?
вторинно? правово? допомоги та роботи з адвокатами мiсцевого центру з
надання безоплатнот вторинноТ правовоТ допомоги може бути призначена
особа, яка:

1) вiльно володiс державною мовою;
2) мас вищу юридичну освiту не нижче першого (бакалаврського) рiвня;
З) мае навички роботи на компютерi, достатнi для самостiйного створення

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

4) спроможна до ефехтивно? усноТ та письмовоТ комунiкацiТ;
5) мае аналiтичне мислення, спроможнiсть до оперативного пошуку

необхiдноТ iнформацiТ;
б) е доброчесною i толерантною, порядною, вiдповiдальною,

стресостiйкою.

досвiд роботи в системi надання безоплатноТ правовоТ допомоги е

перевагою.



додаток 7
до наказу
Координацiйного центру з
надання правовоТдопомоги
вiд ‚4 року 12

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до начальника вiддiлу представництва мiсцевого центру з надання

безоплатноТ вторинноТ правовыдопомоги

Ка посаду начальника вiрдiлу представництва мiсцевого центру з надання
безоплатноТ вторинно? правовоТдопомоги 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;
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? комуникаЩТ;
6) мае аналiтичне мислення, спроможнiсть до оперативного пошуку

необхiдноТ iнформацiт;
7) спрямовуе 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,
е комунiкабельною, товариською тощо;

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

досвiд роботи в системi надання безоплатноТ правовоТ допомоги е
перевагою.



додаток 8
до наказу
Координацiйного центру з
надання правовотдопомоги
вiдО’i’чкя2О17 року

ХВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ

до заступника начальника вiддiлу предаавництва мiсцевого центру з
надання безоплатны вторинноi правовоТ допомоги

На посад” заступника начальника вiддiлу представництва мiсцевого центру
з надання безоплатнЫ 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 не менш як один рiк;
4) мае навички роботи на комп1ютерi, достатнi мя самостiйного створення

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

5) спроможна до ефективно? ‚‘сны та письмовЫ комунiкацiт;
б) мае аналiтичне мислення, спроможнiсть до оперативного пошуку

необхiднЫ iнформацi?;
7) спрямовус 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,
е комунiкабедьною, товариською тощо;

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

досвiд роботи в системi надання безоплатно? правовЫ допомоги е
перевагою.



додаток 9

до наказу

Координацiйного центру з

надання правовоТдопомоги

вiд%д%’i(2О17 року

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до головного спецiалiаа вiддiлу представництва мiсцевого центру з надання

безоплатно? вторинноТ правовоТ допомоги

На посаду головного спецiалiста вiдт’iлу представництва 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 навички роботи на комп’ютерi, достатнi мя самостiйного створення

текстових документiв, таблиць, презентацiй, використання правових довiдкових

систем та мережi iнтернет;

4) спроможна до ефективноТусноТта письмовоТ комунiкацiТ;

5) мае аналiтичне мислення, спроможнiсть до оперативного пошуку

необхiдноТ iнформацiТ;

б) 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;

7) с 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

вiдА.. ‘1(2л(1Я2О17 року

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до начальника вiддiлу правопросвiтництва та вза€модiТ з субектами надання

безоплатноТ первинно? правовоТ допомоги мiсцевого центру з надання
безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги

На посаду начальника вiддiлу правопросвiтництва та взаемодiТз субектами
надання безоплатно? первинно? правовоТ допомоги мiсцевого центру з надання
безоплатноТ вторинноТ правовоТдопомоги може бути призначена особа, ака:

1) вiльно володiе державною мовою;

2) мае вищу освiту не нижче першого (бакалаврського) рiвня. Вища освiта

за спецiальностями у галузi знань “Право” е перевагою;

3) мае стаж роботи за фахом не менш ак один рiк;
4) мае навички роботи на комг?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 iнформацгг;

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

8) е доброчесною i толерантною, порядною, вiдповiдальною,

стресостiй ко ю.

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 е

пере в а го ю.



додаток 11
до наказу
Координацiйного центру з
надання правовоТдопомоги
вiдО?Ё€?€Т2’2О17 року

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ

до заступника начальника вiддiлу правопросвiтництва та взаемодi? з
субектами надання безоплатноi первинноТ правовоТ допомоги мiсцевого

центру з надання безоплатно? вторинно? правовоТ допомоги

Ка посаду заступника начальника вiдцiлу правопросвiтництва та взаемодi?
з субiектаМи надання безоплатноТ первинно? правовоТ допомоги мiсцевого
центру з надання безоплатнот вторинно? правовоТ допомоги може бути
призначена особа, яка:

1) вiльно володiе державною мовою;
2) мае вищу освiту не нижче першого (бакалаврського) рiвня. Вища освiта

за спецiальностями у галузi знань “Право” е перевагою;
3) мае стаж роботи за фахом не менш як один рiк;
4) мае навички роботи на компIютерi, достатнi для самостiйного створення

текстових дохументiв, 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) володiе органiзаторськими здiбностями, високою загальною культурою,

е комунiкабельною, товариською тощо;
8) 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
п е р е в а го ю.



додаток 12

до наказу

Координацiйного центру з

надання правовоТдопомоги

вiдОЁ7iлнб?2О17 року

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до головного спецiалiста вiддiлу правопросвiтництва та взасмодiТз суб1ектами

надання безоплатны первинноТ правово? допомоги мiсцевого центру з
надання безоплатно? вторинноТ правовоТ допомоги

На посаду головного спецiалiста вiдцiлу правопросвiтництва та вза€модiТ з
суб1ектами надання безоплатноТ первинноТ правовоТ допомоги мiсцевого

центру з надання безоплатноТ вторинно? правовоТ допомоги може бути
призначена особа, яю:

1) вiльно володiс державною мовою;

2) мае вищу освi-гу не нижче першого (бакалаврського) рiвня. Вища освiта

за спецiальностями у галузi знань “Право” е перевагою;

З) мае навички роботи на компIютерi, достатнi для самостiйного створення

текстових документiв, таблиць, презентацiй, використання правових довiдкових

систем та мережi Iнтернет;

4) спроможна до ефективноТ усноТ та письмовоТ комунiкацiТ;

5) мае аналiтичне мислення, спроможнiсть до оперативного пошуку

необхiдноТ iнформацiТ;

6) е доброчесною 1 толерантною, порядною, вiдповiдальною,

стресостiйкою.

Пiдтверджений досвiд волонтерсько? дiяльностi/участi у дiяльностi

громадських органiзацiй/iнiщативних груп, якi надають допомогу вразливим

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

перевагою.



додаток 13
до наказу
Координацiйного центру з
надання правовоТдопомоги
Вiд 0€? ?е(1К 2017 року

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до начальника бюро правово? допомоги мiсцевого центру з надання

безоплатнЫ вторинно? правово? допомоги

На посаду начальника бюро правово? допомоги мiсцевого центру з
надання безоплатно? вторинно? 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, презентащй, використання правових довiдкових
систем та мережi Iнтернет;

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

необхiдноТ iнформацiТ;
7) спрямовуе 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 органiзацiй/iнiцiативних груп, якi надають допомогу вразливим
суспiльним групам, та/або в системi надання безоплатноТ правовоТ допомоги е
п е ре ва го ю.



додаток 14

до наказу
Координацiйного центру з
надання правовоТдопомоги
вiд 7сл’Чи 2017 року

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до заступника начальника бюро правовоТдопомоги мiсцевого центру з

надання безоплатно? вторинно? правовЫдопомоги

На посаду заступника начальника бюро правово? допомоги мiсцевого
центру з надання безоплатнот вторинно? правовоТ 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 рiк;
4) мае навички роботи на компIюТерi, достатнi для самостiйного створення

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

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

необхiдноТ iнформацiТ;
7) спрямовуе 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 комунiхабельною, товариською, спiвчутливою тощо;

9) 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 е
перевагою.



додаток 15

до наказу
Координацiйного центру з

надання правовоТдопомоги
вiд2iiе(iц2О17 року

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до головного спецiалiста бюро правово? допомоги мiсцевого центру з

надання безоплатно? вторинно? правово? допомоги

На посаду головного спецiалiста бюро правовЫдопомоги мiсцевого центру
з надання безоплатнот вториннот правово? допомоги може бути призначена
особа, яю:

1) вiльно володiе державною мовою;

2) мае вищу юридичну освiту не нижче першого (бакалаврського) рiвня;
3) мае навички роботи на компютерi, достатнi для самостiйного створення

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

4) спроможна до ефективнотуснотта письмово? комунiкацiТ;
5) мае аналiтичне мислення, спроможнiсть до оперативного пошуку

необхiдно? iнформацi?;
6) спрямовуе свою дiяльнiсть на задоволення правових потреб клi€нта;

готова зрозумiти клiента i допомопи йому; мае власну гiднiсть i повару до

гiдностi iнших людей; зацiкавлена у суспiльно-кориснiй дiяльностi;

7) е доброчесною i толерантною, порядною, вiдповiдальною,

стресостiйкою.

Пiдтверджений досвiд волонтерсько? дiяльностi/участi у дiяльностi

громадських органiзацiй/iнiЩативних груп, якi надають допомогу вразливим

суспiльним групам, та/або в системi надання безоплатно? правово? допомоги е

пере ва го ю.



додаток 16

до наказу
Координацiйного центру з
надання правовоТдопомоги

2017 року

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до начальника вiддiлу фiнансiв, контрактно-договiрноТ роботи та

бухгалтерського облiку — головного бухгалтера мiсцевого центру з надання
безоплатно? вторинноТ правово? допомоги

На посаду начальника вiддiлу фiнансiв, контрактно-договiрноТ роботи та
бухгалтерського облiку — головного бухгалтера мiсцевого центру з надання
безоплатно? вторинно? правовотдопомоги може бути призначена особа, яка:

1) вiльно володiе державною мовою;
2) мае вищу освiту вiдповiдкого професiйного спрямування не нижче

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

З) мае стаж бухгалтерськоТ роботи не менш як три роки, у тому числi на

керiвних посадах не менше як два роки (досвiд роботи у бюджетних установах е

перевагою);
4) мае навички роботи на компIютерi, достатнi для самостiйного створення

текстових документiв, таблиць, презентацiй, використання правових довiдкових

систем та мережi Iнтернет;

5) спроможна до ефективноТ усноТ та письмово? 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

перевагою.



додаток 17

до наказу

Координацiйного центру з

надання правовоТдопомоги

вiдо7iе(%я 2017 року

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до заступника начальника вiддiлу фiнансiв, контрактно-договiрноi роботи та

бухгалтерського облiку мiсцевого центру з надання безоплатноТ вторинно?
правово? допомоги

Ка посаду заступника начальника вiдцiлу фiнансiв, контрактно-договiрно?
роботи та бухгалтерського облiку мiсцевого центру з надання безоплатнот
вторинноТ правовоТдопомоги може бути призначена особа, яка:

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

першого (бакалаврського) рiвня. Вища освiта за спецiальностями у галузi знань
IIуправлiнНя та адмiнiстрування’ е перевагою;

З) мае стаж бухгалтерсько? роботи не менше одного року (досвiд роботи у

бюджетних установах 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 ефективно?уснЫта письмово? комунiкацi?;

б) мае аналiтичне мислення, спроможнiсть до оперативного пошуку

необхiднот iнформацiт;

7) володiс органiзаторськими здiбностями, високою загальною культурою,

е комунiкабельною, товариською тощо;

8) е доброчесною i толерантною, порядною, вiдповiдальною,

стресостiйкою.

досвiд роботи в системi надання безоплатноТ правово? допомоги е

перевагою.



додаток 18

до наказу

Координацiйного центру з

надання прававоТдопомоги

вiд 09 7 тТ€й’Сл 2017 року Г1д (УI

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до головного спецiалiаа вiдiлу фiнансiв, контрактно-договiрно? роботи та
бухгалтерського облiку мiсцевого центру з надання безоплатно? вторинноТ

правовоТ допомоги

На посаду головного спецiалiста бiдцiлу фiнансiв, контрактно-договiрноТ
роботи та бухгалтерського облiку мiсцевого центру з надання безоплатноТ
вторинноi правовоТдопомоги може бути призначена особа, яю:

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

першого (бакалаврського) рiвня. Вища освiта за спецiальностями у галузi знань
“Управлiння та адмiнiстрування” Е перевагою;

3) мае навички роботи на компютерi, достатнi для самостiйного створення
техстових документiв, таблиць, презентацiй, використання правових довiдкових

систем та мережi Iнтернет;

4) спроможна до ефективнотуснотта письмово? комунiкацiТ;
5) мае аналiтичне мислення, спроможнiсть до оперативного пошуку

необхiдноТ iнформацiт;

б) с доброчесною i толерантною, порядною, вiдповiдальною,
стресостiйкою.

досвiд роботи в системi надання безоплатнот правовоТ допомоги е

перевагою.



додаток 19

до наказу

Координацiйного центру з
надання правовоТдопомоги
вiд€4?7сЮ?2О17 року

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до начальника вiддiлу органiзацiйноТ роботи, юридичного забезпечення

дiяльнооi та персоналу мiсцевого центру з надання безоплатноТ вторинноI

правовоТ допомоги

На посаду начальника вiдцiлу органiзацiйноТ роботи, юридичного
забезпечення дiяльностi та персоналу 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;

З) мае стаж роботи за фахом не менш ак 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 ефективноТусноТта письмовоТ комунiкацiТ;

б) мае аналiтичне мислення, спроможнiсть до оперативного пошуку
необхiдноТ iнформацгС;

7) володiе органiзаторськими здiбностями, високою загальною культурою,

с комунiкабельною, товариською тощо;

8) е доброчесною 1 толерантнаю, порядною, вiдповiдальною,

стресостiй кою.

досвiд роботи в системi надання безоплатнот правовоТ допомоги е

перевагою.



додаток 20

до наказу

Координацiйного центру з
надання правовоТ допомоги

ещ 9 тя 2017 року ы 15?’

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до заступника начальника вiддiлу органiзацiйно? роботи, юридичного

забезпечення дiяльностi та персоналу мiсцевого центру з надання

безоплатнот вторинноТ правово? допомоги

Ка посаду заступника начальника вiдцiлу органiзацiйноТ роботи,
юридичного забезпечення дiяльностi та персоналу мiсцевого центру з надання
безоплатноТ вторинноТ правовЫдопомоги може буги призначена особа, яка:

1) вiльно володiс державною мовою;

2) мае вищу юридичну освiту не нижче першого (бакалаврського) рiвня;
З) мае стаж роботи не менш як один рiк;

4) мае навички роботи з комп1ютером на рiвнi досвiдченого користувача,
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) володiе органiзаторськими здiбностями, високою загальною культурою,

е комунiкабельною, товариською тощо;

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

досвiд роботи в системi надання безоплатноТ правово? допомоги е

п е ре ва го ю.



додаток 21

до наказу

Координацiйного центру з
надання правовоТдопомоги

вiд97ялю2О17 року Ы2 (й
КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ

до головного спецiалiаа вiддiлу органiзацiйноТ роботи, юридичного
забезпечення дiяльностi та персоналу мiсцевого центру з надання

безоплатноТ вторинноi правово? допомоги

Ка посаду головного спецiалiста вiддiлу органiзацiйноТ роботи,
юридичного забезпечення дiяльностi та персоналу мiсцевого центру з надання
безоплатно? вторинноТ правовотдопомоги може бути призначена особа, ака:

1) вiльно володiе державною мовою;

2) мае вищу освiту не нижче першого (бакалаврського) рiвня. Вища освiта
за спецiальностями у галузах знань “Право”, “Гуманiтарнi науки” € перевагою;

3) мае навички роботи з компютером на рiвнi досвiдченого користувача,
самостiйного створення текстових документiв, таблиць, презентацiй,

використання правових довiдкових систем та мережi Iнтернет;

4) спроможна до ефективнотусноТта письмово? комунiкацЩ

5) мае аналiтичне мислення, спроможнiсть до оперативного пошуку
необхiдноТ iнформацiТ;

6) е доброчесною i толерантною, порядною, вiдповiдальною,

стресостiйкою.

досвiд роботи в системi надання безоплатно? правовоТ допомоги б

перевагою.



додаток 22
до наказу
Координацiйного центру з
надання правовотдопомоги
вiд_’?г%4?2О17 року

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до начальника вiддiлу пiдтримки та розвитку iнфраструктури мiсцевого

центру з надання безоплатноТ вторинноТ правово? допомоги

На посаду начальника вiрдiлу пiдтримки та розвитку iнфраструктури
мiсцевого центру з надання безоплатно? вторинно? правовоТ допомоги може
бути призначена особа, яка:

1) вiльно володiе державною мовою;
2) мае вищу освiту не нижче першого (бакалаврського) рiвня. Вища освiта

за спецiальностями у галузi знань “Iнформацiйнi технологiГ е перевагою;
3) мае стаж роботи не менш як два роки;
4) мае навички роботи з компIютерною технiкою на рiвнi адмiнiстратора;

знае принципи функцiонування IТ систем, може створювати текстовi документи,
таблицi, презентацiТ, використовувати правовi довiдковi системи та мережу
Iнтернет;

5) спроможна до ефективноТуснотта письмовоТ комунiкацЁТ;
6) мае аналiтичне мислення, спроможнiсть до оперативного пошуку

необхiдноТ iнформацiТ;
7) володiе органiзаторськими здiбностями, високою загальнсю кулыурою,

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

стресостiйкою.

досвiд роботи в системi надання безоплатноТ правовоТ допомоги е
перевагою.



додаток 23

до наказу

Координацiйного центру з
надання правовоТдопомоги

вiдге/i€’жя2О17 року

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до заступника начальника вiддiлу пiдтримки та розвитку iнфраструктури

мiсцевого центру з надання безоплатно? вторинноТ правово? допомоги

На посаду заступника начальника вiддiлу пiдтримки та розвитку
iнфраструктури мiсцевого центру з надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ
допомоги 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 компютерною технiкою на рiвнi адмiнiстратора;
знас принципи функцiонування Т систем, може створювати текстовi документи,

таблицi, презентацiТ, використовувати правовi довiдковi системи та мережу

Iнтернет;

5) спроможна до ефективноТусноТта письмовоТ комунiкацiТ;

б) мае аналiтичне мислення, спроможнiсть до оперативного пошуку

необхiдноТ iнформацг(;

7) володiе органiзаторськими здiбностями, високою загальною культурою,

е комунiкабельною, товариською тощо;

8) € доброчесною i толерантною, порядною, вiдповiдальною,

аресостiйкою.

досвiд роботи в системi надання безоплатно? правовоТ допомоги €

пере в а го ю.



додаток 24
до наказу
Координацiйного центру з
надання правовотдопомоги

вiд2?ялаМ?2о17 року

КВАЛIФIКАЦIЙНI ВИМОГИ
до головного спецiалiста вiдцiлу пiдтримки та розвитку iнфрааруктури
мiсцевого центру з надання безоплатнЫ вторинно? правовоТ допомоги

На посаду головного спецiалiста вiдцiлу пiдтримки та розвитку
iнфраструктури мiсцевого центру з надання безоплатноУ вторинноТ правовоТ
допомоги може бути призначена особа, яка:

1) вiльно володiе державною мовою;
2) мае вищу освiiу не нижче першого (бакалаврського) рiвня;
з) 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
Iнтернет;

4) спроможна до ефективноТуснотта письмовоТ комунiкацiТ;
5) мае аналiтичне мислення, спроможнiсть до оперативного пошуку

необхiднот iнформацiТ;
6) е доброчесною i толерантною, порядною, вiдповiдальною,

стресостiйкою.

досвiд роботи в системi надання безоплатноТ правовоТ допомоги е
перева гою.


