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MiHicTepcTBo
Коорлинацiйний центр з

юстицiI Украiни
надання правовоi допомоги

нАкАз

< /У >> квiтня 2021 року м. КиiЪ жs 3j
Про затвердження Змiн до Положення про
Чугуiвський мiсцевий центр з надання
безоплатноi вторинноТ правовоi допомоги

ВiдповiдНо До пiдпункту 7 пункту |7 Положення про Координацiйний
ценТр З надання правовоТ допомоги, затвердженого постановою Кабiнету
IVIiHicTpiB УкраТни вiд 06 червня 2012 року Ns 504 <Про утворення
КООРДинацiйного центру з надання правовоi допомоги та лiквiдацiю Щентру
правовоТ реформи i законопроектних робiт при MiHicTepcTBi юстицiI>, нак€Lзу
MiHicTepcTBa юстицiТ УкраiЪи вiд 12 сiчня 202I року J\Ъ 9715 пПро затвердження
ЗМiН ДО Положення про центри з надання безоплатноТ вторинноi правовоi
допомоги)), зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 13 сiчня 2021 року
J\ъ 41lз566з,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Змiни до Положення про ЧугуiЪський мiсцевий центр з
надання безоплатноi вторинноi правовот допомоги, затвердженого наказом
КООрдинацiЙного центру з надання правовоi допомоги вiд 23 лютого 2016 року
J\Гч 9 (зi змiнами), виклавши його у новiй редакцiТ, Цо додаеться.

2. ЧУгУiЪському мiсцевому центру з нФцання безоплатноТ вторинноi
правовоi допомоги (Кудрик У.-В.) забезпечити державну реестрацiю
ПОЛОЖення Про ЧугуiЪський мiсцевий центр з надання безоплатноi вторинноТ
правовоi допомоги вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про державну ресстрацiю
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань)).

З. Контроль за виконанням цього наказу з€Lлишаю за собою.

В.о. директора Олександр БАРАНОВ



(у редакцii наказу Координацiйного
цен.Jру з надання правовоi допомоги
<<./? >> квiтня 202| року хэ ,{3 

1

ПОЛОЖЕННЯ
про ЧугуТвськиli мiсцевий центр

з надання безоплатноi вторинноi правовоТ допомоги

_, Чr-гr,Твський пliсцевий центр з надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ
,_ -, ',]tiГIt (лалi N4iсцевий uентр) утворюсться, реорганiзоuу.r"., та, ] _ - -rB\ сться N4iHicTepcTBoN{ юстицiТ УкраiЪи за шропозицiсю

, -,1нецit"tного центру з надання правовоI допопдоги (далi - Коорлинацiйний
: , , ", з \ рахуванням потреб вiдповiдноТ адмiнiстративно-територiалъноТ
- ,'" - те забезпечення доступу осiб до безоплатнот правовоi допомоги i с

_ - ::_з_rьнtrлл вiддiленняпл Координацiйного центру.

-, _]iя,-rънiсть мiсцевого центру поширю€ться на територirо вiдповiдних.'-- : ._:аТI{Вно-ТериТорiалъних оДиницЬ, перелiк яких aЬru.рл*ено накаЗоМ, :,,._эцit"тного центрУ з надання правовоТ допоплоги вiД 01 лютог о 2021 року.':о затВердженнЯ перелiкiВ адпliнiстративно-територiальних одиниць, на- . ::_.t-l яких ПоширЮ€Тъся Дiяльнiсть ппi.ц.й" u.nrpiu З наДаннЯ- _ 
. -, эоТ ВТоринноТ правовоТ допомоги>.

ЗАТВЕРД}КЕНО
Наказ Координацiйного центру з
надання правовоТ допомоги
23 лютого 2016 року J\Ъ 9

: _-__:,_Ноi'вторинноТ правовоТ допомоги у Луганськiй та *аркiвсъкiй
_, _ - Регiона-rьний центр).

надання
областях

вiд

_ \Iiсцевий центР е неприбУТкоВоЮ органiзацiсю, корисТУеТЬся ГIраВаМи--'--':'--_-t-.l'особII. Ма€ ПеЧаТкУ iз зображенняМ {ержавноiо Герба Украiни i
.'' 

'. 
'-..ll|")-ВаННЯМ, ВЛаСНi бЛаНКИ, СаМОСтiйниft баланс, рахунки в органах

] ---':-; а-h-

-' --:''l': \'краТни, укаЗаМи Президента УкраТни i постаноВаN4и ВерховноТ Ради
,,: l_:_*,l, ;]L.III"IнятИми вiдпОвiднО до КонсЪитуцii та законiв Украiъи, актами-"- --.-'' \IiHicTPiB УКРаiЪИ, iНШИми unrur" законодавства, наказами',l_,, - , -:",тва юстl,rцiI УкраТни та Координацiйного Центру, а також цим._-. _ _,:.-{нЯ\1.

о Пi: час виконання функцiй з надання безоплатнот правовот допомоги],1_:.^-з;1]"I центр взаемодiе iз судами, органами прокуратури та iншими



ПРаВООХОРОнниМи органами, органами виконавчоТ влади, органами мiсцевого
Саl{ОВРяДУВання, iншими суб'ектами надання безоплатноI правовоТ допомоги,
органами адвокатського самоврядування, громадськими об'сднаннями.

7, ОсновниN,{и завданнями N4iсцевого центру с:

1) пiдвищення правовоТ свiдоп,tостi, культури та освiченостi населення
,1зопросвiтничтво);

] i надання безоплатноТ гIервинноТ правовоТ допомоги i безоплатноТ
: - .],:зноТ правовоТ допоN{оги;

-] t забезпечення доступу до електронних cepBiciB N4iHicTepcTBa юстицiТ
- -- --11.

!, \Iiсцевrlй центр вiдповiдно до покладених на нього завдань:

1) розповсюджуе iнформацiо у сферi захисту прав, свобод i законних
- : l : --. з гро\lадян, надання безоплатноТ правовоТ допох4оги;

i rрово:ить тематичнi сеп,tiнари, лекцii, зокрема у навчальних закладах,

: ::.: \ ЗаК-]аДах Для дiтеЙ-сирiт та дiтеЙ, позбавлених батькiвського
, ,:_1:_:Я: .]-]Я ВиЗначених категорiЙ громадян, зокрема пенсiонерiв, осiб з
: -- , ..:;ю. r-часнlrкiв антитерористичноi oпepariiT, молодi, гроN{адських

, - - -з. вчtттелiв та педагогiчних працiвникiв, медичних працiвникiв, iнших
: - _, .,1\, сr спi--тьних груп з х4етою пiдвищення правовоi свiдомостi, культури
,., : :.-:ot-Ti населення, запобiгання кримiнальноТ протиправностi;

., ;-iirснюс особистий прийом та облiк осiб, якi звертаються до
_-:: " -, ieНTp\'Для отримання безоплатноТ первинноi правовоТ допомоги та

-: : -'-' BToptrHHoT правовоТ допомоги, роз'ясню€ положення законодавства
_ -. : 1-]..1.laTHoT правовоi допопцоги та порядок отримання такоi допомоги;

- , _ ;. -lЯ_]аС ЗВернення осiб про надання безоплатноi первинноТ правовоТ
-,] 

-:]ОТЯГО\1 ДесяТи днiв з дня надходження зазначеного звернення;

j-:-:{ правову iнформачiю, консультачiТ i роз'яснення з правових

- --11эзпечr,с складення заяв) скарг та iнших документiв правового

f
[шшвfiь:

.-"--...

- 
- _ - l]еч\ € роботу бюро правовоТ допомоги;

-_.]езпечrс роботу консультацiйних пунктiв доступу до безоплатноТ
- _- _t-)\{огi1:



9) ЗабеЗПечуС вiдвiдування осiб, зокрема одиноких, похилого BiKy, з
l:е,ъ.енип,rи фiзичНими N4оЖливостяN{и. за плiсцеМ ix перебУвання, а також осiб,

:: . _lостраждали вiд домашнього наси-цьства або насильства за ознакою cTaTi, на
' ...: ]агальних та спецiальних слуiкб пiдтримки постраждалих осiб з метою
- _ _-1:ня зазначенипц особапц адресноТ безоплатноТ правовоТ допомоги;

.0 ) забезпечуе представництво iHTepeciB осiб, визначених пунктами
- - , S - 1-1 частини першоТ та частиною другою cTaTTi 14 Закону УкраТни <Про
_ - -f,ТН\ ПраВоВУ допо1\{огу) (далi Закон), в судах, iнших державних
'-,:-;_\. орГанах мiсцевого самоврядування, перед iншими особамlr на пiдставi
: .-=:.tlcTi. вtтданоТ особою, яка звернулася за наданням безоплатноТ вторинноТ

- : :l]l'_]опо\,Iоги, а такоN{ надання iнших видiв правових послуг безоплатноТ
, _:tll' правовоТ допо1\4оги такип.{ особап,r;

- , Забезпечуе складання цокуп,rентiв процесуального характеру та
_ -..i:iЯ Пре]сТаВництва iHTepeciB особи, засудженоТ до покарання у виглядi
_:: з;-ня волi, тримання в дисциплiнарному баталъйонi

ШЙйсъковос-ryжбовцiв або обмеження волi, за зверненням такоТ особи або за
JI:ШЦL:IОЮ c}ry В СУДах, iнших органах державноТ влади, органах мiсцевого
чЦШШШOВРЯJ\Вання, Перед iншими особами, залу{ае у встановленому порядку
ШШsЕllеlL-IаJача (сурдоперекладача), видас доручення адвокатам / уповноваж)iе
ЩШШЬШltЬ Мiсцевого центру для надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ
ДШ[Хý}dОГII Таким особам; скасовуе у разi необхiдностi виданi адвокатам
-щ}чеЕнJI в \,становленому порядку;

11t Зацчае У встановленому порядку перекладача (сурлоперекладача) для
ВШfrсзпечення надання безоплатноТ вторинноi правовоТ допомоги суб'ектам
ШЙЗШШовl_шого права, визначеним пунктами I - 2', 8 - 14 частини першоТ та
ЩýiГШЕОЮ -fР}ТоЮ cTaTTi 14 Закону, у разi, коли зазначеЕi суб'екти не володiють
лЕFrшавЕоIо \fовою таlабо е глухими, нiмими або глl,хонiмими;

t-] l }rcTa:a€ контракти/договори з адвокатами, включеними до Реестр5,
,ЦlШШffiТЬ- шti надають безоплатну вторинну правову доrтомогу, вiдповiдно до
ППЩРЦЩ_r i rltoB укладення KoHTpaKTiB з адвоката\4и, якi надають безоплатну
ШМШ!mmЕ} IIравову допомогу на постiйнiй ocHoBir_Ta договорiв з адвокатами, якi
ш|цщпýlгъ безоп;rатну вторинну правову допомогу на тимчасовiй ocHoBi,
ЕilrпЕрlлгТеЕIг{ постаноВою Кабiнету Мiнiстрiв.УкраiЪи вiд 11 сiчня 2012 року
.ffi Шl{} FЕJаlшii постанови КабiнетУ IVIiHicTpiB УкраiЪи вiд 19 грудня 2012 року
.ffiШ'Ш-8.1:

Ш4l ЗабезПечуе надання доступу до електронних cepBiciB MiHicTepcTBa
шщшшшшfr !-rраIни, зокрема шляхом надання доступу до комп'ютерiв з
dШШi;шшt програмним забезпеченням; надас консультацii, роз'яснюе правила
mrmщпт"та IIоряJок отримання вiдомостей iз зазначених cepBiciB;



,-)
: З r-ll'

15) розглядас звернення суб'сктiв права на безоплатну вторинну правову
, ,t'l\tогу та перевiря€ належнiсть особи до категорiй осiб, якi мають право на

, ,1\IаннЯ безоплатноТ вториннОТ правовоТ допоN4оги, У встановленоN4у
, '--1t\\ .

1 6 ) прийN4ас рiшення про надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ
].:L]гIl або про вiдмову в iT наданнi;

приима€ рlшення про припинення надання безоплатнот вторинноi
допомоги;

- Ь i вrlда€ доручення адвокатаN4 для надання безоплатноТ вторинноТ
: :trl'Jопо\{оги суб'сктап,r вiдповiдного права, визначениN{ пунктами l - 2з, 8
- ]1.'.,-TIIHI{ першОТ та часТинотО другоЮ cTaTTi 14 Закону, скасовус у разi- __;ocTi TaKi доручення в установленох4у порядку;

* l \ повноважус прачiвникiв N4iсцевого центру для здiйснення
_1::iiЦТВа iHTepeciB осiб, визначених пунктами 1- ?з,8 - 14 частини

. _1 чэстI]ною другою cTaTTi 14 Закону, в судi у спорах, що виникають з

:: --" ],IiB. \ \1алозначних спорах, а також щодо представництва малолiтнiх
- :_-_,]_liTHix осiб та осiб, якi визнанi судом недiсздатними чи дiездатнiсть

'' _..,эНа. або для складення документiв процесуального характеру;

- -;.l;1uес рiшення про замiн}' аДВоката / працiвника N4iсцевого ценТрч'
_,-.:-. ,_lеЗt]п-lатнч вторинну правову допомогу, у випадках, передбачених

_':.:;"tllac поданi адвокатами акти надання безоплатноi вторинноТ
- _-,_о\lогI1 З вiдгlовiдними додаткамиt здiйснюс перевiрку Тх__ 
. -... ПLreBI]JbHocTi роЗрахУнкУ розмiрУ ВИнаГоРоДи та вiДшкоДУВання

_. . _,,lз. якi надаЮть безоПлатнУ вториннУ правовУ допомогу, у разi
_ . ;:li--tьно З аДВокаТаN.{и ПриВоДиТЬ ix У вiдповiДнiсть До

_- -,- з]i\Iог. забезпечус пiдписання i затверлження прийнятих aKTiB
- , ..:тНоТ BToptrHHoT правовоТ допомоГи З вiДповiДниМи ДоДаТкаМи;

послуГ та вiдшКодуваннЯ витраТ адвокатiв, якi
правову допомогу в установленому порядку;

-, _ - -ч\ с посвiдчення довiреностей, виданих адвокатам/працiвникам
-:: . -J\ cr б'сктал{и права на безоплатну вторинну правову допомогу,

- 1 ,l _!::i1\ прIILrнято рlшення про надання такоТ допомоги;

|,.,'_.. зi: a:BoKaTiB, якi надають безоплатну в,l.оринну правову
. .^1.1_.-:jiю про наJання такоТ допомоги;

!Т* забезпечу€ оплату
ш безошатну вторинну

З-[t отр,
шпощ- iшф



] j r взас\Iодi€ з iншими суб'ектами надання безоплатноТ первинноТ- . .,_'_ fоПоrIоги. здiйснюе iх координацiю на вiдповiднiй територiТ, надае- --,: _:'1 rliсцевого саN,{овряДування консульТацiйно-методичну допомогу з
- l: - 

_ ворення спецiалiзованих установ, якi надаютъ безоплатну первинну
- , : : - 1lцgllоГ}-. Защ/чення до iT наданнЯ ЮриДиЧних осiб приваТноГо ПраВа Та

.,:',, tlСiб:

_ l LrLrганiзов},с пiдвищення квалiфiкацiТ адвокатiв,

27l подае клопотання до Координацiйного центру
шýата з Реестру адвокатiв, якi надають безоплатну
"шмог1-;

якi надають
центру;

про виключення
вторинну правову

данi про надання
категорiй осiб, якi
якi скористаJIись

- l зз"сrtо:iс з iншими суб'сктапли, lцо здiйснюють заходи у сферi

З0 r збирае за встановленою формою .rur".r""rri
fiЁшшrlsтЕоi правовоi допомоги, зокрема lцодо кiлъкостi та
mЁтrщ_тJIцсь fIо таку допомогу, а також щодо осiб,

протlrлiт доN,{ашньоN,{у насильс,i,ву, з урахуванням cTaTTi 15
"ПрО запобiгаНня та протидiЮ доN{ашньому насильству'';

]9) }зilг€Llrьнюс, аналiзуе та поширюе практику надання безоплатнот
рошТдопомоги;

.- е р в i с altl,T N4i HicTepcTB а ю стиuiТ Укр аiни ;

_. Jезпечl,€ вивчення потреб та рiвня задоволеностi осiб, якi
щодо надання безоплатнот первиннот правовот допомоги i

: . . \с вi:повiднi консультацiйнi матерiали;

: - 
_,, . пропозицiТ до проектiв регiона]Iьних планiв надання безоплатноi

_ .],iогI1 та забезпечус ii виконання у }4ежах повноважень \4iсцевого

9_ Ьliсцевий центр для виконання покладених на нього завдань
для cBoik

мае право
потреб узекr пiв-цю ToBapiB, робiт i послуг

з аконодавством порядку.

ШС_ ]\!iсцевий центр очолюе директор, який
] ]осаfи директором Координацiйного

призначасться на посаду i
центру.

_, _ 
- . t-l ( \Ii]гiстерського) рiвня (виrца ocBiTa за спецiальностями галузей



l

...]; ''Право',, ''Соцiальна робота", "Управлiння та адмiнiстрування" €

---.зэгою), загальний труловий стаж не менше 3 poKiB, досвiд роботli не

_ - зчilх посадах не N{енше 1 року (досвiд роботи у сферi права або соцiаrьноТ

'_,TI1 с перевагою).

.]иректор N4iсцевого центру Mo}Ite N{ати заступника, який прIrзнача€ться

_o.u"y ,u.uiпо*я€ться з посади директором Координацiйного центр,Y,

Заступником диРектора \4iсцевого центру N,{оже бути особа, яка N{aC виш}

_ _-.т\ не нижче ору.о.о (п,rагiстерського) Rlвry_(виша ocBiTa за спецiалъностя\III

., зеti знань "Право", "Соцiальru робоru", "Упрuuлiння та ацlцiнiстрування" €

-.]звогоЮ1, ,агuльНий трулОвий стаЖ не менШе 1 рокУ (досвiд роботи у сферi

. -,за або соцiальноТ роботи с перевагою),

i 1. Щиректор N4iсчевого центру:

1) здiйснюс керiвничтво дiяльнiстю N4iсцевог" 1',iР*,_::,б::::"l:
r ::iонання покладених на нього завдань, несе персональну вiдповlдальнlстъ lJ

]].знiзацiЮТареЗУЛЬТатийогоДiялъностi,звiтУеПереДРегiоналъниМценТро}I:

2) представля€ iнтереси Мiсцевого центру у взасмовiдносинах з органа\l;

_::АавноТ влади, органаN{и мiсцевого,"*::!,1т::1т":,_ оо"оI4чни}III

_ _зllчнипли особамI1, уклаДас догоВори, виДае довiреностi на предсТзВНI{ЦТБt

_ , epeciB N{iсцевого центру;

3) виДеС В N{ежаХ кошлпетенцiТ накази органiзашiIlно-розпоря,]чо,

. :ireкTepy, контролюе Тх виконання;

4) вiлповiдно до визначених КоорлинацiйниN4 центром квалiфiкацiilн;l

:,:\Iог призначас на посади та звiльняе з посад:

керiвникiвтаЗасТУПникiвкерiвникiвсамостiйнихсТрУкТУрнихпiлроз:i.:,
],liсцевого центру - за погод^.rrrr"* з РегiональниN{ центром (KpiM KepiBHlrKiB ,

]-..СТ)/ПНИпiu *.jiuникiв бюро правовоТ допомоги, якi призначаються на поса_

] звiльняються з 11осади директоропл N4iсцевого центру за погодя\ення\1

i, о орлинаuiйнилц чентром ) ;

iнших працiвникiв Vliсцевого центру;,

5) прийпtае рiшення про притягнення до дисциплiнарнот вiдповiда-rьнLrс

lрачiвнИкiв 1\4iсцевого центру (KpiM .u.Ъуrrr,,,ка директора, який притяга€ть

_]о.цисциплiнарноТ вiдповiдацьностi директором Координатliйного центр) ):

6) подае пропозиuiт директоровi . Коорлиначiйного центр)- шо

1ритягненнЯ дО дисциплiнарноТ вiдповiдальностi заступника ДИРеKTt]

\Iiсцевого центру;

7) приймас рiшення про заохочення заступника директора та працiвнtli

\IiсцевоГо u""rрУ у N4ежаХ фоrдУ оплатИ прачi N4iсцевого центру;



8) затвердхt},€:

положенIш цро ca,lrocTiliHi cTpyKTypHi пiдроздiли Мiсцевого центру -
вiдповiдно до типовIil{ поJожеЕь. затверджених Координацiйним центром;

cTpyкTypl, }fiсшевого цеЕтр},у межах штатноТ чисельностi працiвникiв -
вiдповiдно до типовоi стрlтцрIl. що затверджусться Координацiйним центром;

9) забезпечr,е шLъове та ефективне використання коштiв та майна
N4iсцевого центр}-. оргапiзов\-с ве:ення бр<галтер ського i статистичного облiку,
складання та цg]аlтЕt фiяапсовоi i бюджетноТ звiтностi в установленому

11) бере !частъу poбoTi xepiBHoT ради з правом голосу;

12) з:_,:-: - : : -: : з:_зя вiдповiдно до законодавства.

13. З }Iешхl!пr!qшЕппя IIит€tнь,

дiялъностi Реrfoшшm цеЕтр!- та
вторинно' _.- -. , _li ганськiЙ та ХаркiвсъкiЙ областях, пропозицiЙ

ЯКо1 B\tr-:-: РегiопапъЕого центру i директори мiсцевих центрiв з

надання шшшрrrlтноТ правовоТ допомоги у Луганськiй та Харкiвськiй
област.шi.

центро}r.

l-

1)

2)

центру безпосередньо пiлгlорялкований
пi:звiтний i пiдконтрольниl"r директору

пов'язаних з пiдготовкою проектiв планiв
мiсцевих центрiв з надання безоплатноТ

ршботш KepiBHoT ради затверджуеться Координацiйним
l_]

фщцъання майна МiсцеЪого центру е:

] : ;тнацiЙниN{ центром та Регiональним центром;

: .];\\ нок власних коштiв або iнших не заборонених

" , .-ilчнl{ми та фiзичними особап,rи.

I



центр фiнансуються за
, 5оронених законодавством

рахунок коштiв державного
джерел.

ня покладених на VIiсцевий центр завдань Мiсцевий
- _ \ пати реципiснтом проектiв та програN4 плiжнаро:ноТ

: :: t] н авц ем регiон альних та ь,tiсцевих прогр aN,{.

Олександр БАР_\НОВВ ,,l| pl

I
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