
 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

23.03.2012 м. Київ N 446/5 

 
 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
23 березня 2012 р. за N 446/20759 

Про внесення змін до наказу Міністерства 
юстиції України від 23.06.2011 N 1707/5 

Відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу", пункту 71  

Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента 
України від 06.04.2011 N 395, 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести до Положення про Головні управління юстиції Міністерства юстиції 
України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 N 1707/5, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2011 за N 759/19497 (зі 
змінами), такі зміни: 

1.1. У пункті 4: 

доповнити пункт після підпункту 4.6 підпунктами 4.7, 4.8 такого змісту: 

"4.7 формує локальні реєстри Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які 
надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі 
договору, а також розглядає пропозиції центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги про виключення таких адвокатів з локальних реєстрів 
відповідно до закону; 

4.8 проводить за рішенням Мін'юсту конкурси для залучення адвокатів для 
надання безоплатної вторинної правової допомоги". 

У зв'язку з цим підпункти 4.7 - 4.73 вважати підпунктами 4.9 - 4.75 відповідно; 

підпункт 4.11 викласти в такій редакції: 



"4.11 організовує та забезпечує роботу громадських приймалень з надання 
безоплатної первинної правової допомоги, надає їм методичну допомогу". 

1.2. Підпункт 5.9 пункту 5 доповнити словами ", центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги". 

1.3. Підпункт 11.9 пункту 11 доповнити словами ", а також центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до пропозицій їх директорів, 
погоджених з Центром правової реформи і законопроектних робіт при 
Міністерстві юстиції України". 

2. Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої 
діяльності (Железняк Н. А.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в 
установленому законодавством порядку. 

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) довести цей наказ до 
відома головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній 
Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі. 

4. Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній 
Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до 
відома районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), 
міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, відповідних місцевих органів 
виконавчої влади. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 
Міністра юстиції І. І. Ємельянову. 

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

Міністр                                       О. Лавринович 

 


