
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від __________________ Київ № ___________________

Про проведення конкурсу з відбору 
адвокатів, які залучаються для 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 28 Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу», підпункту 39 пункту 4 Положення про 
Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 02 липня 2014 року № 228, пункту 2 Порядку і умов проведення 
конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 28 грудня 2011 року № 1362 (у редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 575), з метою відбору адвокатів 
для включення їх до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу, 

НАКАЗУЮ:

1. Провести конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання 
безоплатної вторинної правової допомоги в областях та місті Києві, у період 
з 28 травня по 02 серпня2021 року (далі – конкурс).

2. Затвердити План-графік проведення конкурсу з відбору адвокатів, які 
залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, що 
додається.

3. Визначити, що мінімальні оцінки адвоката, який бере участь у конкурсі, 
достатні для включення до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу, становлять:
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за результатами першого етапу конкурсу – 1,95 бала;

за результатами другого етапу конкурсу – 1,55 бала;

підсумкова – 3,5 бала.

4. Установити, що адвокати для участі в конкурсі:

1) реєструються на вебсторінці за посиланням: http://contest.legalaid.gov.ua;

2) до першого етапу конкурсу проходять дистанційний курс «Вступ до 
системи надання безоплатної правової допомоги».

5. Міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України (далі – 
міжрегіональні управління) утворити комісії з відбору адвокатів, які 
залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, на 
території кожної області та міста Києва і затвердити їх персональний склад.

6. Управлінню інформаційної політики Міністерства юстиції України 
(Грязнова О.), міжрегіональним управлінням, Координаційному центру з 
надання правової допомоги (Баранов О.) забезпечити інформування про 
проведення конкурсу у всеукраїнських та відповідних місцевих засобах масової 
інформації.

7. Координаційному центру з надання правової допомоги поінформувати 
про проведення конкурсу Національну асоціацію адвокатів України та 
Раду адвокатів України, ради адвокатів регіонів, Вищу кваліфікаційно-
дисциплінарну комісію адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії 
адвокатури в областях та місті Києві.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з 
питань європейської інтеграції Коломієць В.

Міністр          Денис МАЛЮСЬКА



 

 

Підписувач: 
Баранов Олександр Олександрович 
 
Дійсний з 29.04.2021 19:51:08 
по 29.04.2023 19:51:08 

Координаційний центр з надання правової допомоги 
001/02.1-05/874 від 14.05.2021 

Н4ВВ>ВВVEZ*ЗО   
 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства юстиції України 

__ ________ 2021 року № ______ 

 

 

План-графік 

 проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

№ 

з/п 

Крок Термін 

1. Оприлюднення оголошень про проведення конкурсу з 

відбору адвокатів, які залучаються для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги (далі – 

конкурс)  

до 27 травня   

2021 року 

2. Утворення комісій з відбору адвокатів, які залучаються 

для надання безоплатної вторинної правової допомоги 

до 10 червня  

2021 року 

3. Реєстрація адвокатів для участі у конкурсі та 

завантаження ними копій документів, передбачених 

пунктом 16 Порядку і умов проведення конкурсу з 

відбору адвокатів, які залучаються для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 

2011 року № 1362 (у редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 575) 

28 травня – 

28 червня  

2021 року 

4. Опрацювання завантажених та надісланих адвокатами 

копій документів та запрошення їх для проходження 

дистанційного курсу «Вступ до системи надання 

безоплатної правової допомоги» (далі – дистанційний 

курс) 

28 травня–  

30 червня  

2021 року 

5. Проходження адвокатами дистанційного курсу 01 – 11 липня  

2021 року 

 

6.  Опрацювання результатів проходження адвокатами 

дистанційного курсу, направлення на розгляд 

відповідної комісії копій документів, надісланих 

адвокатами, та результатів проходження дистанційного 

курсу 

12 липня  

2021 року 

7.  Проведення першого етапу конкурсу 13 – 16 липня 

2021 року 

8.  Проведення другого етапу конкурсу 19 – 22 липня 

2021 року 
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9.  Підписання протоколу про результати конкурсу  до 02 серпня 

2021 року 

10. Направлення протоколу про результати конкурсу до 

Координаційного центру з надання правової допомоги 

до 04 серпня 

2021 року 

11. Внесення даних про відібраних за результатами 

конкурсу адвокатів до Реєстру адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу  

до 11 серпня 

2021 року 

12. Оприлюднення результатів конкурсу до 12 серпня 

2021 року 

 

В.о. директора 

Координаційного центру з  

надання правової допомоги           Олександр БАРАНОВ 


