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залучаiоться

надаiiня

безоплатноТ

правовоТ

допомоги,

для

пнс

вторинноi
та

форм

докумеiiтiв, що використовуються
пiд час його проведения

Вiдповiдно до Порядку

i умов проведення конкурсу з вiдбору адвокатiв,

якi залучаються для надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги,
затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв УкраТни вiд 28
М2

грудня

2011 року

1362 (у редакцiТ постанови Кабiнету Мiнiстрiв УкраТни вiд 09 серпня

2017 року М 575),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такi, що додаються:
1) Порядок оцiнювання адвокатiв за результатами конкурсу з вiдбору

адвокатiв, якi залучаiоться для надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ
допомогй;
2) форми:

2
заяви адвоката про участь у конкурсi з вiдбору адвокатiв, якi залучаються
для надання безогхлатноТ вториннЫ правовоТ допомоги;
бiографiчноТ довiдки адвоката;
анкети адвоката;
заяви члена конкурсноТ комiсiТ про вiдсутнiсть конфлiюгу iнтересiв та
зобов’язання щодо нерозголошення результатiв оцiнюваяыя адвокатiв;
заяви члена конкурсиоТ комiсiТ про наявнiсть конфлiкту iнтересiв;
результатiв проходження адвокатами дистанцiйного курсу.
2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Мiнiстерства юстицiГ
УкраТни вiд 15 жовтия 2012 року Н 1520/5

затвердження форм

документiв, що використовуються пiд час проведения конкурсу з вiдбору
адвокатiв,

якi

залучаються

до надання

безоплатноТ вторинно! правово?
юстицiГ УкраТни

заресстрований у Мiнiстерствi

допомоги”,

15 жовтия

2012 року за К2 1727/22039.

3. Координацiйному центру з наданкя правовоТ допомоги Бонюк ОП.)
розробити та затвердити дистанцiйний курс “Вступ до системи издания
безоплатно! правовоТ допомоги” для проходження його адвокатами.
4. Координацiйному центру з надання правовоТ допомоги (Бонюк О.П.)
забезпечити подання цього наказу на державну ресстрацiю вiдповiдно до Указу
Президента УкраТни вiд 03 жовтия 1992 року !Ч 493

державну ресстрацiю

нормативно-правових акгiв мiнiстерств та iнших органiв виконанчо? влади”.
5. Цей наказ набирас чинностi з дня

офiцiйного опублiкування.

б. Контроль за виконанням(хього наi’у покласти на заступника Мiнiстра
Гецадзе ГГ.
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порядок
оцiнювання адвокатiв за результатами конкурсу з вiдбору адвокатiв, якi
залучаються для надання безоплатноТ вторинно? правовоТ дономогк
1. Цей Порядок визначас механiзм оцiнювання адвокатiв за
результатами проведення конкурсу з вiдбору адвокатiв, якi залучаються для
надання безоплатноТ вторинно? правово? допомоги (далi конкурс), у тому
числi кожного з його етапiв.
—

2. Оцiнювання адвокатiв здiйснюеться комiсiями, що утворюються
головними територiальними управлiняями юстицiТ в Автономнiй Республiцi
Крим, областях, мiстах Кисвi та Севастополi (далi комiсiя), за критерiями,
визначеними пунктом 11 Порядку i умов проведения конкурсу з вiдбору
адвокатiв, якi залучаються для нццаыня безоплатно? вторинноТ правово?
допомоги, затвердженюс постановою Кабiнету Мiнiстрiв УкраТни
вiд 28 грудня 2011 року }й 1362 (у редакцiУ постанови Кабiнеiу Мiнiстрiв
УкраГни вiд 09 серпыя 2017 року Мд 575).
—

З. Для оцiшованкя адвокатiв за кожним з критерiТв застосовусться
п’ятибальна шкала.
Пiд час формувания оцiнкя адвоката за результатами конкурсу, у тому
числi кожного з його етапiв, застосовуються коефiцiснти питомо? ваги
критерiТв оцiнювання (Кд, а саме:

2

0,15
0,15

—

стаж адвокатськоГ дiяльностi;
наявнiсть

—

вiдсутнисть

або

застосування

до

адвоката

дисциплiнарних стягнень;

0730 результат проходженыя дистанцiйного курсу;
0,15 мотивацiя до надання безоплатноТ правовоТ допомоги;
0,10— комунiкабельнiсть;
0,10 емоцiйна врiвноваженiсть;
0,05
вмiння представити приклцди надання адвокатом
—

—

—

—

правовоТ

допомоги.

Оцiнка

з урахуванням питомоТ ваги критерiю

(ОКД розраховуеться

шляхом множення оцiнки, виставлены комiсiею за вiдповiдним критерiем

(Од,

на вiдповiдний коефiцi€нт питомоТ ваги критерiю

(Кд

з округленням до

сотих.

4. На

першому етапi конкурсу комiсiя оцiнюе адвоката за критерiями

стажу адвокатськЫ дiяльностi, наявностi або вiдсугностi застосувааня до
дисциплiнарних

нього

стягнень,

дистанцiйного курсу (додаток

5.

резудьтатами

За

а

також

результату

проходжент-тя

1).

оцiнювання

критерiем

за

стажу

адвокатськоУ

дiяльностi виставлюоться такi бали:

5 балiв
4 бали
З бали
2 бали
1 бал

—

—

стаж адвокатсько? дiяльностi вiд п’яти до десяти рокiв;

—

стаж адвокатськоТ дiяльностi

—

стаж адвокатськоТ дiяльностi вiд шести мiсяцiв до двох рокiв;

—

6. За

стаж адвокатськоТ дiяльностi понад десять рокiв;

вiд двох до

п’яти рокiв;

стаж адвокатськоТ дiяльностi до шести мiсяцiв.

результатами оцiнювання за критерiсм наявностi або вiдсутностi

застосування до адвоката дисциллiнарних стягнень виставляються такi бали:

5 балiв
оголошенкя

—

про

у

разi,

якщо адвокат протягом останнього року до дати

проведения

конкурсу

не

притягався до дисциплiнарноТ

вiдповiдальностi;

З бали

—

у разi застосування до адвоката протягом остаяньогс року до

дати оголошенкя про проведения конкурсу дисциплiнарного стягнення у
виглядi попередження;

1 бал

—

у разi застосуванял до адвоката протягом останнього року до

дати оголошення про проведения конкурсу дисциплiнарного стягнення у

з
Виглядi зупинення права на заняпя адвокатською дiяльнiстю на строк до
одного року.

7. За критерiсм результату проходження дистанцiйного курсу адвокат
оцiнюсться комiсiсю заяежно вiд кiлькостi правильних вiдповiдей на питания
тестового завдання дистанцiйного курсу з виставлянкям таких балiв:

5
4
З
2
1

33 i бiльше правильнцх вЩповiдей;
бали вiд 25 до 32 правильных вцповiдей;
бали вiд 17 до 24 правмльних вiдповiдей;
бали вiд 9 До 16 правильних вiдповiдей;
бал 8 i менше правильных вiдповiдей.
балiв

—

—

—

—

—

8. Пiдсумкова оцiнка адвоката за результатами першого етаву конкурсу
( ОК1) розраховус’гыся шляхом додаванкя оцiнок за кожним iз критерiУв,
обчислених з урахуванкям питомоУ ваш (ОКд.
9. у разi якщо пiдсумкова оцiнка за результатами першого етапу
конкурсу:
нижчою за минiмальну оцiнку, встановлеку у прийнятому
за рiшенням
Мiнiстерством юстицiТ рiшеннi про проведення конкурсу,
комТсiТ такий адвокат не довускаеться До участi у другому етапi конкурсу;
вiдповiдас або с вищою за мiнiмальку оцiнку, встановлену у
€

—

за
прийнятому Мiнiстерством юстицi? рiшеннi про проведения конкурсу,
рiшенням комисiТ такий адвокат довускасться до участi у другому етапi
—

конкурсу.
10. На другому етапi конкурсу, що проходить у формi iндивiдуальноТ
спiвбесiди з адвокатом, комiсiя оцiнюе адвоката за критерiями мотивацi7 до
надання

безогглатноГ

правовоГ допомогя,

комунiкабельностi,

емоцiйнЫ

врiвноваженостi та вмiнкя представити приклади надання ним правовоТ

допомоги.
Оцiнюванкя адвоката за коишим критерiсм пiд час проведення
спiвбесiди здiйснюсться членами комiсП iгщивiдуально пiсля обговорення
рiвня вiдповiдностi критерiю на засiданнi комiсi? (додаток 2).
Оцiнка виставлясться у балах, виходячи з таких рiвнiв вiдповiдностi
критерiю:
5 балiв повна вiдповiднiсть критерiю;
4 бали высокий рiвень;
—

—

4

З бали
2 бали
1 бал

—

середнiй рiвень;

—

низький рiвень;

—

дуже низький рiвень.

11. Пiд

час оцiнювання адвоката за критерiсм мотивацiТ до ь1адання
безоплатноТ правовоТ допомоги враховусться змiст мотивацiйного
листа, а
також береться до уваги участь або членство адвоката
в громадськкх
органiзацiях, дiяльнiсть яких пов’язана iз захистом прав людин
я.

12. Пiд

час

оцiнюваыня

адвоката

за

критерiсм

комунiкабельностi

враховусться здатнiсть адвоката до:
налагодження

контактiв

з

клiсiiтамм

та

iншими

заiнтересованими

сторонами;
недопущения

дискримiнацiТ при

спiлкуваннi

стосовно будь-кого

iз

суб’сктiв права на безоплатну вторинну правову допомогу;
вмiння слухати та чiтко, логiчно, зрозумiло, тактовно
формулiовати думкя.

13.

Пiд

час

оцiиювання

адвоката

за

й

аргументовано

критерiсм

емоцiйноУ

врiвноваженостi враховусться здатнiсть адвоката:
ефективно дiяти у нестандартних ситуацiях, зберiгати спокiй, швидко
реагуватя на ознаки кризовоУ ситуацiТ та запобiгаты негативним наслiдкам;
витримувати значне робоче наваятаження;
володiти

собою

невизначеяостi,

у

управляти

складних
власними

ситуацiях,
емоцiями,

в

умовах

розумiти

Ух

стресу

чii

причини та

наслiдкя.

14. Пiд
ним

час оцiнюваняя вмiння адвоката представити прикладя надаыяя
правово! допомоги
враховуеться
наявнiсть
рекомендацiй
iнших

адвокатiв, адвокатських бюро адвокатських об’€днань або клiснтiв. Оцiнка
вище З балiв виставлясться за умови надання адвокатом копiй вiдповiдних
судових рiшень.

15. Пiд

час

оцiнювання

адвоката

за

результатами

другого етапу
конкурсу за кожним iз критерiУв пiдсумовуються оцiнки всiх членiв комiсiУ,
як брали участь у проведеннi спiвбесiди (додаток З). Оцiнка за кожыим
з
критерiТв формусться шляхом дiленяя вiдповiдноТ сумарноТ оцiнки на
кiлькiсть членiв комiсi, якi брали участь у спiвбесiдi.

5

16. Пiдсумкова оцiнка адвоката за результатами другого етапу
конкурсу ( ОКЕII) розраховуеться шляхом додавання оцiнок за кожним iз
критерiТв з урахуванням питомоТ ваги критерiю (ОКд.
У разi якщо пiдсумкова оцiнка за результатами другого етапу конкурсу
с нюкчою за мiнiмальну оцiнку, встановлену у прийыятому Мiнстерством
юстицiТ рiшеннi про проведення конкурсу, за рiшенням комiсiУ адвокат
вважаеться таким, що не пройшов другий етап конкурсу, про що секретар
комiсiТ iнформус його шлаом надiслаиня повiдомлення на вiдповiдну адресу
електронноТ пошти в перший рабочий день, що настас за днем прийняпя
такого рiшення.
17. Пiдсумкова оцiнка адвоката за результатами конкурсу формусться
шкяхом додавання пiдсумкових оцiнок за результатами першого та другого
ОКщ).
етапiв конкурсу (Е ОКн +
18. Протоколи рiшень комiсiУ, оцiночнi форми адвокатiв, заяви членiв
комiсiУ

та

iншi

документи,

створенi

пiд

час

проведения

конкурсу,

зберiгаються у вiдповiдних регiональних центрах з надання безоплатнот
вторинноТ правовоТ допомоги, керiвники яких е головами комiсiй, протятом
шести мiсяцiв.

В. о. директора
Коордннацiйного центру з
надання правовоТ допомоги

—

ът

)

—

сп

5Ё•ПI

.------—

Головнии ЕпЁЦIАЛЧЁ:Т.
УПРАВЛ i ния докчМЁй),
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
--

2.

т’

7

О.П. Бонюк

{тшТiЁ?г!
Додаток 1
до Порядку оцiнювання адвокатiв за
результатами конкурсу з вiдбору
адвокатiв, якi зачучаються для надання
безоплатно? вторинно? правовоi
допомоги
(пункт 4)

Оцiнка адвоката
(прiзаище, iм’я, по батыковi в родовому вiдмiнку)

за результатами першого стану конкурсу
Критерi? оцiнювання

Оцiнка,
балiв
(Од

1

2

Стаж адвокатськоТ дiяльностi
Наявнiсть або вiдсутнiсть застосування
до адвоката дисциялiнарних стягнень
Результат проходжння дистанцiйного
курсу
Пiдсумкова оцiнка, балiв (ХОК1)
*

Оцiнка з
Коефiцiснт
питомоГ урахуванням
коефiцiснта
ваги
критерiю
питомоУ
юги
(Кд
критерiю,
балiв
(0Кд
3

4

0,15
0,15
0,30

Обчислюсться шляком множення оцiнки адвоката (Од за кожним критерiсм на вiдповiдний

коефiцiснт пвтоыы ваги (Кд (округлюпъся до сотих).

Голова комiсiТ

Секретар комiсi
Члени комiсiТ:

Л’(

1
,)

1_

Голобкий СПЕдiАлг
Упглзлiння ДОКЧМ}Н:
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1’ Т.

(пiдпис)

(гiрiзвищс, iнiцiали)

(пiдпис)

(прiзвищс, iнiцiали)

(пiлгтис)

(прiзвяще, iнiиiачн)

(пёдпнс)

(прiзвище, iнiцiали)

(пдпис)

(прiзвише, iнiцiали)

Додаток 2
до Порядку оцiнювання адвокатiв за
результатами конкурсу з вiдбору
адвокатiв, якi залучаються для надаыня
безоплатноТ вторинно? правовоТ
допомоги
(пункт 10)

Оцiяка адвоката
(прiзвише, iм’я, по батьковi адвоката в родовому

вiдмiнку)

членом комiсiТ
(прiзвнщс, iм’я, по батьковi члена комiсi? в орудному вiдмiнку)

за результатами другого етапу конкурсу
Оцiнка,
базтi в

Критерй’ оцiнювання

Мотивацiя до надання безоплатноТ правово? допомоги
Комунiкабельнiсты
Емоцiйна врiвноваженiсть
Вминня представити приклади надання правовоТ допомоги

(пiдпыс)

(дата)

,)

‘т
ппп’i%

зо

i(

;

ТТТТ

урлННЯ доКЕ.
ЗАИЗЙЕЧЕННЯ

о

КритерiТ оцiнювавня на другому етапi
конкурсу

iм’я, по батьковi в родовому вiдмiвку)

взяли участь
у спiвбесiдi
3

комiсiТ, якi взяли

участь у
спiвбесiдi, балiв
2

*

критерiю

(Од’

комiсiТ, якi

всiх членiв

4

коефiцiагга питомы
балiв

членiв

6

5

0,10
0,10
0,05

0,15

(0КУ

(Кд

ваги критерiю, балiв

Оцiнка з урахуванкям
Коефiцiсыт
питомоТ ваги

Оцiкка,

Кiлькiсть

Сумарна оцiнка

Мотивацiя до надання безоплатноГ
правово? допомоги
Комунiкабельнiсть
Емоцiйна врiвноваженiсть
Вмiныя представити гiриклади надання
правово? допомоги
Пiдсумкова оцiнка за результатами другого етапу конкурсу, балiв (ЕОК1i)
Пiдсумкова оцiнка за результатами першого стаду конкурсу, балiв (зОкi)
Пiдсумкова оцiнка за результатами конкурсу, балiв (ОКi+ ОКiя)

1

(прiзвнще,

за результатами другого етапу конкурсу та конкурсу в шлому

Пiдсумкова оцiнка адвоката

Додаток З
до Порядку оцiнювання адвокатiв за
результатами конкурсу з вiдбору
адвокатiв, якi залучаються для надання
безоплатноГ вторинноТ правовоТ
допомоги
(пунiсг 15)

‚

Галовний ЕПЕП(ЛЛГТ
УПРАВЛiННЯ ДОКЧ?IЕНТ.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ё ё.д

(дата)

‚д

Члени комiсiТ:

Секретар комiсi?

Голова комiсiУ

п

?/4’\
-.

прийыятому Мiнiстерсгвом юсг’iцiТ рiшеннi про проведенкя конкурсу.

“

“

‚‘-‚

г

Продовженыя додатка З

(пiдпис)
(пiдпие)

(прiзвище, iм1я, по батьковi)

(пiдпис)

(пiдпис)

(пiдпис)

по батьковi)

(прIзвище, iм’я,

(прiзвищс, iм’я, по базъковi)

(прiзвищс, iм’я, по батьковi)

(прiзвнше, iм’я, по бвтьковi)

“Обчислюсгыся шллхом дiлення сумарноТ оцiнкя всiх членiв комiсй. якi взяли учасiъ у спiвбесiдi, на кiлькiсгь таких членiв комёсiт (округлюпься до сотих).
Обчислюаьса щляхом множення оцiнки адвоката (Од за кожшiм критерiсм на вiдповiдний коефiциснт пювмоТ вагя (К,) (округлюсгься до сотiх).
Не заповнюс-ься щодо адвокатiв, пiдсумкова оцiнка якях за результатами другого еiапу конкурсу с нюкчою за мiнiмальну оцiнку, воановлену у

‘Не заповнюегься щодо адвокатiв, якi не дояущенi до другого стану конкурсу.

п

гя
ЗАТВЕРЮКЕНО
Наказ Мiнiстерства юстицiУ УкраТни
Ел дiа’Т— 2017 року К2 сЗ
КомiсiУ з вiдбору адвокатiв, якi
залучаються для наданыя безоплатноТ
вторинноТ правовоТ допомоги у/в
(регiон)
(прiзвище, iм’я, по батьковi адвоката у родовому
вiдмiнку)

який (яка) проживас за адресою:

тел.

ЗАЯВА
адвоката про участь у конкурсi з вiдбору адвокатiв, якi залучаються для
надання безоплатно? вторинноТ правовоТдопомоги

Прошу догiустити мене до участi у конкурсi з вiдбору адвокатiв, якi
залучаються для надання безоплатнЫ вторинноТ правовоТ допомоги.
Надаю згоду на обробку мых персональних даних пiд час проведения
конкурсу.

(пiдпяс)

(дата)

В. о. директора
Координацiйного центру з
надання правовоТдопомоги

-.

‘1
—

-

-.

—

ГОЛОВНИИ [I]ЕЦ1АЛЁц(
УпРАВЛмНя деКЧМЕ;\
ЗАБЕЗЯЕЧЕННЯ
-

“1

‚\

О.П. Бошок

ЗАТВЕРЮКЕНО
Наказ Мiнiстерства юстицiУ Ук а’ш
рокуХ2____

с!
БIОГРАФIЧЯА дОВЩКА АДВОКАТА
(прiзвище, iм’я, по баiъковi адвоката)

Число, мiсяць i рiк народження
Найменування
громадських
органiзацй, Дiяльнiсть яких пов’язана
iз захистом прав людини, у яких Ви
берете участь/членом яких Ви с (за
нали ностi)
РекометщацiТ (зазначити прiзвище,
iм’я, по батьковi та контактнi дани
осiб, якi можуть Ух надати)
Стаж адвокатськоТ дiяльностi (уокiв,
мiсяцiв)
Iнформацiя про свiдоцтво про право на
заняпя адвокатською дiяльнiстю:
номер;
дата видачi;
ким видане

Трудова дiяльнiсть
Перiод трудово! дiяльностi
мисяць i рiк
завершения

мисяць 1 рiк
почалсу

iнформацiя про пiдприсмство, установу,
ортанiзацiю
найменуванал займана
мiсцезнаходження
посада

еЗаповнюсться у зворотному хроыологiчному порядку.

В. о. директора
Координацiйного
наданняправовоТ

з
ОiIО,

У [1 РА в
з

з о;

л’,

4;

ОЛ. Бонюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства юстицiУ УкяаТни

З

АНКЕТА АДВОКАТА
(прiзвище, iм1я, по батькови адвоката)

1. Ви готовi надавати безоплатну вторинну правову допомогу:
на пiдставi довтострокових цивiльно-правових договорiв (контрактiв)
П
визначеному сторонами (адвокатом i центром з наданкя безоплатноТ

у
вторинно? правовоТ допомоги) обсязi;

П на

пiдставi короткострокових
ведения окремих справ.

цивiльно-правових

договорiв

на

2. Територiя (регiон, мiста, райони в межах регiону), де Ви готовi
надавати безоплатву вторинну правову допомогу:

3. Чи готовi Ви виТлщжати для наданыя безоплатвоТ вторинно? правовоТ
допомоги затриманим особам у неробочий час, ввхiднi та святковi днi згiдно з
попередиво узгодженим з Вами, затвердженим i заздалегiдь доведеним до
Вашого вiдома графiком черiування?

П так
Пнi
4. Якщо так, який транспорт Ви плавусте переважно використовувати для
виТздiв у зв’язку з наданням безоплатвоТ вторинноТ правовоТ допомоги
затриманим особам?

П
П

громадський транспорт
власний автомобiль

5. Чи су Вас власний робочий кабiнет або робоче мiсце?

П так
ПНi

2
Якщо так, в якому населеному пунктi?

б. Поэначте усi види правовоТ допомоги, у наданнi яких маете досвiд:

заяв,

п

складання

П

здiйснення захисту у кримiнальному провадженнi

п

представництво iнтересiв фiзичних i юридичних осiб у судах пiд час

скарг, процесуальних та iнших документiв правового

характеру без здiйсненкя захисту та представництва

эдiйснення цивiльного судочинства

П

представництво iнтересiв фiзичних i юридичних осiб у судах пiд час

П

представництво

здiйсненыя админiстративного судочинства

органiв

фiзьтчних

iнтересiв

державноТ

влади,

органив

1

юрьщичних

мiсцевого

осiб,

держави,

самоврядування

в

iноземних, мiжнародних судовых органах
7.

Чи

застосовувались

до

Вас

дисциплiнарнi

стягнення

протягом

останнього року до дати оголошення про проведення конкурсу?

П так
Пнi
Якщо так, зазначте також

вид дисциплiнарного стягненкя:

п
П

зупиненкя права на заняпя адвокатською дiяльнiстю на

строк

до

одного реку

8. Чи здiйснюсге Ви адвокатську дiяльнiсть в органiзацiйно-правових
формах адвокатського бюро чи адвокатського об’еднання?

П
Пнi

так

Якщо так, зазначте його найменування та мiсцезнаходження:

з

9. Чи залученi Ви до виконання укладенюс адвокатським об’сднанаям або
адвокатським бюро договорiв про надання правовоТ допомоги?
так

Пнi

В. о. директора
Координацiйiюго центру з
надання правовоТ допомоги

О.П. Бонюк

П
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1

л\\

чiой
г
ПРАВЛIННЯ ДОКУМЕНТ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

а

%

1-

/
—

[отя]
ЗАТВЕРдЖЕНО
Наказ Мiнiстерства юСТИцii’ УкраУни
%з,иИлофа_ 20 i7 року

Головi комiсiТ з вiдбору адвокатiв, якi
залучаються
надання
для
безоплатноТ
вторинноТ правовоi допомоти у/в
(регiон)
(прiэвищс, iм’я, по батьковi головii комисiТ у давальному
вiдмiнку)

(прiзвище, iы’я, по батьковi члена коiiкурсю? комiсiТу

родовому вiдмiнку)

ЗАЯВА
члена конкурсноУ комiсi? про вiдсутнiсть конфлiiсгу iнтересiв та
зобов’язання щодо нерозголошення результатiв оцiнювання адвокатiв

Пiдтверджую вiдсутнiсть конфлiкту iнтересiв та обставин, якi можуть
перешкоджати об’сктивному виконаншо мною обов’язкiв члена комiсiТ, та
зобов’язуюсь не розголошувати результати оцiнювання адвокатiв, що стали
менi вiдомi пiд час проведения конкурсу з вiдбору адвокатiв, якi залучаються
для надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги.

(дата)

(пiдпис)

В. о. директора
Координацiйного iщнтру з
iадання

1
/
ПравОВО1л9ПОМО(

Ч

ГОЛОВНИЁ1 [ПЕдАЛ
УПРАвМННЯ докчмгн
ЗАБЕЗйЕЧЕННЯ

/

ОМ. Бонюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства юстицi1 УкраТни
1иее2iда.%2_ 2017 рокуМ2

Головi комiсiУ з вiдбору адвокатiв, якi
залучаються для наданяя безоплатноi
вторинноУ правовЫ допомоги у/в
(регiон)
(прiзвищс, iь?я, по батьковi голови комiсi у
давальному вiдмiнку)
(прiзвище, м’я, по батьковi членц конкурсно? комiсi? у
родовому вiдмiнку)

ЗАЯВА
члена конкурсиоТ комiсiУ про наявнiсть конфлiкiу iнтересiв

Заявяшо

наявнiсть конфлiкту

про

iнтересiв та

обставин,

якi

можу-гь

перешкоджати об’еiсгивному виконанню мною обов’язкiв члена комiсiТ.

(пiдпис)

(дата)

В. о. директора
Координацiйного центру з
надання правовоТдопомоги
—
л

(зЛлоз

9iпл

ЭЛОВНИИ [пЕЦАЛ1[ТН
УпрАвлiННЯ ДокчМЕНТ\
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2

“i

О.П. Бои юн
п

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства юстицiТ УкваТни
231тiл
2017 рокуЗЧ с2

/
Головi комiсiУ з вiдбору адвокатiв, якi
залучаються для надання безоплатно?
вторинноТ правовоТ допомоги у/в
(регiон)
(прiзвище, iм’я, по батьковi голова комiсiт в
давальному вiдминку)

РЕЗУЛЬТАТИ
проходження адвокатами дистанцiйного курсу
по
з
(дата)

Мц

з/п

Прiзвище, iм’я, по батыковi
адвоката

(дата)

(дата)

Кiлькiсть пйтань тес-гового завданвя, на
якi адвокатом надаво правильнi вiдповiдi

(прiзвище та iнiцiали вiдповiдальноТ

(пiдпнс)

особи Коордннацiйного центру з
надання правово? допомоги)

В. о. директора

Координацiйного центру з
надання правово? допомоги

/

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
—

:.

4’
п

ап. Бонiок

