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Про затвсрджепия Змйi до Положення
про центри з надання безоплатiюi
вторинпоУ правово? допомоги

Вiдповiдно до частини п’ятоТ статгi 16 Закону УкраУни «Про безоплатiту
правову допомогу»

НАКАЗУIО:

1. Затвердити Змiни до Положеныя про центри з надання безоплатiюТ
вторинноТ правовоТ допомоги, затвердженого наказом Мiнiстерства юстицiТ
УкраУни вiд 02 линия 2012 року Н2 967/5, зареестрованого в Мiнiстерствi
юстицiТ УкраУни 03 липня 2012 року за М2 1091/21403 (у редакцй наказу
Мiнiстерства тостицiУ УкраУни вiд 24 травня 2016 року ЗЪ 1487/5), що
додаються.

2. Координацийному центру з надання правовоТ дО[IОМОIИ

(Вишневський А. В.) забезпечити подання цього наказу на державну ресстрацiiо
вiдповiдно до Указу Президента УкраУни вiд 03 жовтыя 1992 року М 493 ((ГIро
державну ресстрацiю нормативно-правових актiв мiнистерств та шших органi в
виконавчоУ влади».

3. Цей яаказ набирас чинностi з дня його офiцiйного опублiкувапня.

4. Контроль за
МiнiстрIедадзс4Г.

покласти па застугiiшка

Наталiя СЕВОСТЬЯНОВА

Керiвннк р:тпуючого

оргг:у

Псрпiий заступпик Мi
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1. У пiдпунктi 2 пункту 7 слово «забезпечення» виключити.

2. у пунктi 8:

1) у пiдпунктi 4 слова «(за необхiдностi) виключити;

2) у пiдйунктi 7 слова «частини першоГ» замiнити словами «частини
гiсршо7 та частияою другоюх’;

3) пiдпункти 9 та 10 викласти в такiй редакцiТ:

«9) залучають у встановленому порядку перекладача (сурдоперсюiадача)

для забезпечення надання безоплатно! вторинноТ правовоТ допомоги суб’сктам

вiдповiдного права, визначеним у пунктах З — 7 частини першоТ та часгиною

другою статтi 14 Закону, у разi, коли зазначенi суб’скти не володiють

державною мовою та/або е глухими, нiмими або глухонiмими;

10) приймають поданi адвокатами акти надання безоплатноТ вториипоТ

ггравовоТ допомоги з вiдповiдними додатками, здiйснiоють перевiрку Тх

комплектностi, правильностi розрахунку розмiру винагороди та вiдшкодуваiшя

витрт адвокатiв, якi надають безоплатну вторинну правову допомогу, у разi

необхiдностi спiльно з адвокатами приводять Тх у вiдповiднiсть до

встановлених вимог, забезiтечують пiдписання i затверджепяя прийнятих актiв

надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги з вiдповiдними додатками;>;

4) пiдпункт 12 викласти в такiй редакцiТ:

«12) здiйснюють монiторинг та оцiыювання забезгтечення мiсцсвими

1 ьентрами:

3мIНи
до Положения про центри

з наданiiя безоплатноТ вторинно? оравовоТ допомоги

проведения правопросвiтницькоТ роботи;
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надання безоплатноТ первинноТ правовоТ допомоги ‘га безоплатiюТ
вторинноТ правовоТ допомоги, доступу до електронних сервiсiв Мiнiстерстпа
юс’гицiТ УкраТт1и;;

5) пiдпункт 13 доповнити словами «та у разi отримання эгоди
вiдповiдного суб’скта права на безоплатну вторинну правову допомогу —

оцiнювання якостi П надання»;

6) доповнити пiсля пiдпункту 16 новим пiдпунктом 17 такого змiсту:
«17) надаiоть пiдпорядкованим мiсцевим центрам коьтсультацiйно

методичну допомогу з питань, пов’язаних з наданням безоплатноТ первштноТ
правовоТ допомоги у кримiнальному процесi;)).

У зв’язку з цим пiдпункти 17 — 23 вважати вiдповiдно пiдпункгами
18— 24.

З. Пункт 10 викласти в такiй редакцiТ:

«10. Регiональний центр очолюс директор, який призначасться на посаду i
звiльнясться з посади директором Координацiйного центру.

директором регiонального центру може бути особа, яка мае вишу освiту не
нижче другого (магiстерського) рiвня (ниша освiта за спецiальностями галузей
знань «Управпiння та адмiнiстрування», «Право» с перевагоiо), загальний
трудовий стаж не менше 5 рокiв, досвiд роботи на керiвних посадах пе мешпе З
рокiв (досвiд роботи у сферi права е перевагою).

директор регiонального центру може мати заступникiв (у тому числi
першого), якi призначаються на посади та звiльняються з посад директором
Координацiйного центру.

Заступником директора регiонального центру може бути особа, яка мае

вишу освiту не нижче другого (магiстерського) рiвня (вигца освi’га за

спепiальностями галузей знань «Управлiння та адмiнiструваiыю>, «IIраво» с
перевагою), загальний трудовий стаж не менше З рокiв (досвiд роботы у сфсрi
права с перевагою))>.

4.Упунктi 11:

1) у пiдпунктi З слова “(крiм заступникiв директора, якi призначаються па

посади та звiльняються з посад директором Координацiйного центру)”
виключити;

2) доповнити пiсля пiдпункту 7 новим пiдпунктом 8 такого змiсту:
«8) контролюс цiльове використання коштiв та майна гтiдпорядковаттих

мiсцевих центрiв, ведения ними бухгалтерського та статистичного обэгiку,
складання та подання бухгалтерськоТ звiтностi;».

У зв’язку з цим пiдпункти 8 — 13 вважати вiдповiдно лiдгiунктами

9— 14;
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3) у пiдгтунктi 9 слова та вiдповiдних мiсцевих центрiв» замiнити словом
<щентру>’;

4) доповнити пiсля пiдпункту 9 новим пiдпунктом 10 такого змiсту:
«10) затверджус кошторис, штатний роэпис, помiсячний план асигнувань,

розрахунки до коiыторису вiдповiдних мiсцевих центрiв, вносить до них
эм iни;».

У эв’язку з цим пiдпункти 10 — 14 вважати вiдповiдно пiдпут-iктами
11—15;

5) у пiдпунктi 11 слова «частини першоЬ> замiнити словами «частиiш
нершоТ та частиною другою»;

6) доповнити пiсля пiдпункту 11 новым пiдпунктом 12 такого змiсту:
«12) затверджу€ порядок розподiлу справ мiж адвокатами, якi надають

безоплатну вторинну правову допомогу;)>.

У зв’язку з дим пiдпункти 12 — 15 вважати вiдповiдно пiдпунктами
13 — 16.

5.Упунктi 13:

1) пiдпункт 11 викласти в такiй редакцiТ:

11) здiйснюють представництво iнтересiв осiб, визначених пунктами 1, 2,
8 — 12 частини першоТ та частиною другою стапi 14 Закону, в судах (у
адмiнiстративних, цивiльних, господарських справах та кримiнальних
провадженнях), iнших державних органах, органах мiсдевого самоврядувагаiя,
перед iншими особами на пiдставi довiреностi, виданоТ особото, яка эверт-iулася
за наданням безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги, та!або сючадають
документи процесуального характеру;));

2) доповнити пiсля пiдпункту 11 новими пiдпунктами 12 та 13 такого
змiсту:

«12) залучають у встановленому порядку перекладача (сурдоперекладача)
для забезпечення надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ догюмоги суб’ектам
вiдгтовiдного права, визначеним пунктами 1, 2, 8 — 12 частини першоТ та
частиною другою статтi 14 Закону, у разi, коли зазначенi суб’скти не володiють
державною мовото та!або с глухими, нiмими або глухонiмими;

13) укладають контракти/договори з адвокатами, включеними до Ресстру

адвокатiв, якi надатоть безоплатну вторинну правову допомогу, вiдповiдпо до

Порядку i умов укладення контрактiв з адвокатами, якi надаiоть безоплатпу
вторинну правову допомогу на постiйнiй основi, та договорiв з адвокатами, якi

надають безоплатну вториныу правову допомогу на тимчасовiй основi,
затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв УкраТни вiд 11 сiчiя 2012 року
М 8 (у редакцiТ востанови Кабiяету Мiнiстрiв УкраТни вiд 19 грудня 2012 року
ЗЧ 1214);».
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У зв’язку з цим пiдпункти 12 — 24 вважати вiдповiдно пiдг(упктами

14— 26;

3) доповнити пiсля пiдпункту 18 новыми пiдпунктами 19 та 20 такого

змiсту:

«19) видають доручення адвокатам для надання безоплатыоУ вторинноТ

правовоУдопомоги суб’сюгам вiдповiдного права, визначеним пунктами 1, 2, 8—
12 частини першо? та частиною другою стапi 14 Закону, скасовують у разi

ыеобхiдностi такi доручення в установленому порядку;

20) приймають рiшеньы про замiну адвоката у випадках, передбачених

Законом;)>.

У зв’язку з цим пiдпункти 19 — 26 вважати вiдповiдно пiдпунюгами

21—28;

4) пiдпункт 22 викласти у такiй редакцiТ:

<22) приймаiоть поданi адвокатами акти надання безоплатно? вторилiiоУ

правовоУ допомоги з вiдповiдними додатками, здiйснтоють тiеревiрку Ух

комплектностi, правильностi розрахунку розмiру винагороди та вiдшкодування

витрат адвокатiв, якi надають безоплатну вторинну правову допомогу, у разi

необхiдьостi спiльно з адвокатами приводять Ух у вiдповiднiсть до

встановлених вимог, забезпечують пiдписання i затвердження прийнятих аiсгiв

надання безоплатноТ вторинноУ правовоТ допомоги з вiдповiдними додатками;»;

5) доповнити пiсля пiдпункту 22 новими пiдпунктами 23—25 такого змис’гу:

«23) забезпечують оплату послуг та вiдшкодування витрат адвокатiв, якi
надають безоплатну вторинну правову допомогу в установленому порядку;

24) забезпечують посвiдчення довiреностей, виданих

адвокатамiпрацiвникам мiсцевих центрiв суб’сктами права на бсзогiлагну

вторинну правову допоюгу, за зверненнями яких прийнято рiшення про

надання такоТ допомоги;

25) отримують вiд адвокатiв, якi надаiоть безоплатну вторишiу правову

допомогу, iнформацiю про надаьшя тако? допомоги;».

У зв’язку з цим пiдпункти 23 — 28 вважати вiдповiдно пiдпуштами

26—31;

6) доповнити пiсля пiдпункту 27 новим пiдпунктом 28 такого змiсту:

«28) подають клопотання до Координацiйного центру про виклточення

адвоката з Реестру адвокатiв, якi надаiоть безоплатну вторинну правову

допомогу, у випадках, передбачених пунктами 2, 3 частини першоТ ста’ггi 24
Закону;».

У зв’язку з цим пiдпункти 28 — 31 вважати вiдповiдно пiдпунктами

29—32.

6. Пункт 14 викласти в такiй редакцiУ:
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«14. Мiсцевий центр очолюс директор, який призначасться па посаду i
звiльняеться з посади директором Координацiйного центру.

директором мiсцевого центру може бути особа, яка мае вищу освiту пс
нижче другого (магiстерського) рiвня (ниша освiта за специальностями галузей
знань <Правох, <Соцiальна роботю>, <Управлiння та адмiнiструваныю с
перевагою), загальний трудовий стаж не менше З рокiв, досвiд роботи на
керiвних посадах не менше 1 року (досвiд роботи у сферi права або соцiалььо?
роботи с перевагою).

директор мiсцевого центру може мати заступника, який призначасться на
посаду та звiльнясться з посади директором Координацiйного центру.

Заступником директора мiсцевого центру може бути особа, яка мае вишу
освiту не нижче другого (магiстерського) рiвня (пища освiта за спецiалькостями
галузей знань «Право», «Соцiальна робота», «Упранлiння та адмiыiстрування» с
перевагою), загальний трудовий стаж не менше 1 року (досвiд роботи у сферi
права або соцiальноУ роботи с перевагою).».

7• у пунктi 15:
1) абзаци другий i третiй пiдпункту З викласти в такiй редакцi?:
<жерiвникiв та заступникiв керiвникiв самостiйних структурних пiдроздiлiв

мiсцевого центру — за погодженням з регiональним центром (крiм керiвникiв та
заступникiв керiвникiв бюро правовоТ допомоги, якi призначаються на посаду
та звiльняiоться з посади директором мiсцевого центру за погодженням з
Координацiйним центром);

iнших працiвникiв мiсцевого центру;»;

2) доповнити пiсля пiдпункту б новим пiдпунктом 7 такого змiсту:
«7) затверджус порядок розподiлу справ мЬк адвокатами, якi надають

безоплатI{у вторинну правову допомогу;».
У зв’язку з цим пiдпункти 7 — 10 вважати вiдловiдпо пiдпуiжтамя

8—11.

II С ВС Ь КИ Й

директор
Координацiйiiого центру
з падання правовоТдопо А.В.


