
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від __________________ Київ № ___________________

Про проведення конкурсу з відбору 
адвокатів, які залучаються для 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Вінницькій, 
Волинській, Дніпропетровській, 
Житомирській, Закарпатській, 
Київській, Кіровоградській, 
Миколаївській, Львівській, 
Одеській, Полтавській, 
Тернопільській, Хмельницькій, 
Чернівецькій та Чернігівській 
областях

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 у Вінницькій, Волинській, 
Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Київській, Кіровоградській, 
Миколаївській, Львівській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, 



2
Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях, у період з 20 вересня по 
22 листопада 2022 року (далі – конкурс).

2. Затвердити План-графік проведення конкурсу з відбору адвокатів, які 
залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, 
Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Львівській, Одеській, Полтавській, 
Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях, 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:

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:
реєструються на вебсторінці за посиланням: https://contest.legalaid.gov.ua;
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 Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, 
Закарпатської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Львівської, Одеської, 
Полтавської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької та Чернігівської 
областей 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 
юстиції України з питань європейської інтеграції Коломієць В.

Міністр       Денис МАЛЮСЬКА


