
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від __________________ Київ № __________________

Про затвердження Порядку ведення 
Координаційним центром з надання 
правової допомоги Реєстру медіаторів, 
які залучаються центрами з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, 
Порядку проведення конкурсного відбору 
медіаторів, які залучаються центрами 
з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги  

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року 
№ 228, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 02 вересня 
2022 року № 990 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 
України щодо деяких питань забезпечення надання послуг з медіації системою 
безоплатної правової допомоги»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:
1) Порядок ведення Координаційним центром з надання правової 

допомоги Реєстру медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги;  

2) Порядок проведення конкурсного відбору медіаторів, які залучаються 
центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

2. Координаційному центру з надання правової допомоги (Баранов О.) 
забезпечити:

у строк до 07 січня 2023 року:
1) проведення конкурсного відбору медіаторів, які залучаються центрами з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, та формування Реєстру 
медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги, з урахуванням вимог порядків, затверджених цим наказом;
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2) установлення механізму:

підтвердження спеціалізації медіатора для надання послуг з медіації, 
проведення якої забезпечують центри з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги;

укладення договорів з медіаторами, які залучаються центрами з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.

у строк до 01 березня 2023 року:
затвердження порядку проведення моніторингу якості надання 

медіаторами послуг з медіації;
затвердження порядку підвищення професійного рівня медіаторів, які 

залучаються центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

3. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції (Олійник О.) подати 
цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України 
від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

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

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

Перший заступник Міністра                                                Євгеній ГОРОВЕЦЬ


