
Мiнiстерство юстицiУ УкраУни
Координацiйний центр з надання правовоТ допомоги

НАКАЗ

___

ф’э

2017 року м. КиТв Ж

______

Про затвердження Типового
положения про вiддiл забезнечення

роботи ‘сонтакгного центру

Регiонального центру з надання безоплатноТ

вторннноУ правовоУдопомоги у Сумськiй областё

Вiдповiдно до пiдпункту 7 пункту 17 Положення про Координацiйний
центр з надання правовоТ допомоги, затвердженого постановою Кабiнету
Мiнiстрiв УкраТни вiд 06 червня 2012 року Ж 504 <Про утворення
Координацiйного центру з надання правовоТ допомоги та лiквiдацiю Центру
правовоТ реформи i законопроектних робiт при Мiнiстерствi юстицiТ»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положения про вiддiл забезпечення роботи
контактного центру Регiонального центру з надання безоплатноТ вторинноТ
правовоТ допомоги у Сумськiй областi, що додасться.

2. директору Регiонального центру з надання безоплатноТ вторинноТ
правовоТ допомоги у Сумськiй областi О. демченко пiд час розроблення та
затвердження положения про вiдцiл забезпеченяя роботи контактного центру
Регiонального центру з надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги у
Сумськiй областi керуватись цим Типовим положениям.

З. Начальнику вiддiлу координацiТ регiональних центрiв з надання
безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги С. Эдрилюк довести цей наказ до
вiдома директорiв регiональних та мiсцевих центрiв з надання безоплатноТ
вторинноТ правовоТ допомоги.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора
Координацiйного центру з надання правовоТ допомоги О. Баранова.

директор А. Вишневський



додаток до наказу

Координацiйного центру

з надання правовоТ допомоги

вiд «Л?.ъ» квiтня 2017 року М 2[

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про вiддiл забезпечення роботи контактного центру Регiонального центру з

надання безоплатноТ вторинноТ правовоТдопомоги у Сумськiй областi

1. Вiдцiл забезнечення роботи контактного центру Регiонального

центру з надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги у Сумськiй областi

(далi — Вiддiл) с самостiйним структурним пiдроздiлом зазначеного центру.

2. Вiдцiл у своТй роботi пiдпорядковусться, с пiдзвiтним та
пiдконтрольним директору Регiонального центру з надання безоплатноТ

вторинноТ правовоТ допомоги у Сумськiй областi (далi — Регiональний цнтр).

З. дiяльнiсть Вiдцiлу спрямовусться i координусться вiддiлом

iнформацiйних текнологiй Координацiйного центру з надання правовоТ

допомоги.
4. Вiдцiл очолюс начальник Вiддiлу, якого призначас на посаду

вiдповiдно до квалiфiкацiйних вимог, визначених Координацiйним центром з
надання правовоТ допомоги (далi — Координацiйний центр), та звiльняс з посади

директор Регiонального центру за погодженням з Координацiйним центром.

Начальник Вiддiлу може мати заступника, якого призначас на посаду

вiдповiдно до квалiфiкацiйних вимог, визначених Координацiйним цегiром, та

звiльняс з посади директор Регiонального центру за погодженням з

Координацiйним центром.

Тншi працiвники Вiддiлу призначаються на посади вiдповiдно до

квалiфiкацiйних вимог, визначених Координацiйним центром, i звiльняються з

посад директором Регiонального центру.
5. У своТй дiяльностi Вiддiл керусться Конституцiсю та законами

УкраТни, указами Президента УкраТни та постановами ВерховноТ Ради УкраТни,
прийнятими вiдповiдно до КонституцiТ та законiв УкраТни, актами Кабiнету

Мiнiстрiв УкраТни, наказами Мiнiстерства юстицiТ УкраТни, iншими

нормативно-правовими актами, наказами Координацiйного центру та

Регiонального центру, а також цим Типовим Положениям.

б. Основним завданням Вiддiлу с надання безоплатноТ первинноТ

правовоТ допомоги особам, якi звертаються на сдиний телефонний номер
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сиетеми безоплатноТ правово? допомоги 0-800-213 103 з метою отримання

консультацiй з правових питань.

7. Вiдцiл вiдповiдно до покладених на нього завдань:

1) забезпечуе надання правовоТ iнформацiТ, консулътацiй i роз’яенень

з правових питань, у тому числi з викориетанням довiдково-iнформацiйноТ

платформи правових консультацiй «УiiiсiЕецаiАiд» (далi — «У’(iiсiЕеа1Аiа»),

зокрема з питань земельного, трудового, сiмейного, кримiнального, цивiльного,

адмiнiстративного, житлового права тощо;

2) роз’яснюе порядок звернення до вiдповiдних органiв державноТ

влади, органiв мiсцевого самоврядування, мiжнародних судових установ,

мiжнародних органiзацiй, громадських (волонтерських) органiзацiй тощо;

З) забезпечус надання, у разi необхiдностi, iнформацiУ щодо:

суб’ектiв права на безоплатну вторинну правову допомогу та суб’сктiв

надання тако? допомоги;

порядку надання безоплатно? вторинноТ правовоТ допомоги у тому числi,

щодо розгляду звернень громадян про надання такоТ допомоги, перевiрки Тх

належностi до суб’сктiв права на безоплатну вторинну правову допомогу та з

iнших питань.

4) здiйснюс збiр, узагальнення та аналiз статистичноТ, аналiтичноТ та

iншоТ iнформацiТ, отримано! за результатами опрацювання телефонних дзвiнкiв

з метою пiдготовки та надання пропозицiй щодо удосконалення порядку

надання iнформацiТ, консультацiй i роз’яснень з правових питань;

5) забезпечуе iнформацiйне наповнення Ыи1iЕеаIАiа», оновлюс та

пiдтримус в актуальному станi правовi консультацiТ, розмiщенi в зазначенiй

довiдково-iнформацiйнiй платформi;

б) бере участь у пiдготовцi звiтiв Регiонального центру з питань, що

належать до компетенцiТ Вiддiлу;

7) готус довiдковi, iнформацiйнi, аналiтичнi, статистичнi, звiтнi та

iншi матерiали з питань, що належать до компетенцiТ Вiддiлу;

8) бере участь у пiдготовцi довiдкових, iнформацiйних, аналiтичних,

статистичних, звiтних та iнших матерiалiв з питань, що нале::ать до
компетенцiТ Вiддiлу;

9) подас пропозицiТ щодо залучення працiвникiв Вiддiлу до участi в

проведеннi конференцiй, семiнарiв, робочих груп, нарад та iнших заходiв;

10) виконус iншi функцiТ вiдповiдно до поюiадених на Вiддiл завдань.

8. Вiдцiл для виконання покладених на нього завдань мае право:

1) отримувати вiд структурних пiдроздiлiв Координацiйного центру,

регiональних та мiсцевих центрiв з надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ
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допомоги документи, доВiдЮI, розрахунки, iншi матерiали та iнформацiю,
необхiднi для виконання покладених на нього завдань;

2) брати участь у нарадах, iнших заходах, що проводяться

Регiональним, Координацiйним та мiсцевими центрами або за Ух участi, з
питань, що належать до компетенцiУ Вiдцiлу;

3) надавати роз’яснення з питань, що належать до компетенцiУ
Вiддiлу;

4) отримувати матерiально-технiчне забезпечення, необхiдне для
належноТ роботи Вiддiлу;

5) iнформувати директора Регiонального центру про покладення на
Вiддiл виконання завдань, що не нюiежать до компетенцiТ Вiдцiлу, а також у
випадках, коли вiдповiднi струюгурнi пiдроздiли або посадовi особи не надають
документи, iншi матерiали, необхiднi для виконання покладених на нього

завдань;

б) iнiцiювати утворення робочих туп, проведения нарад та виносити

на обговорення питания, що належать до компетенцiУ Вiддiлу.
9. Працiвники Вiдцiлу зобов’язанi:

1) однаково шанобливо, толерантно, з повагою ставитись до осiб, якi
звертаються на телефоннi лiнiУ Регiонального центру з метою отримання
безоплатноТ правовоТ допомоги;

2) вчасно та якiсно виконувати покладенi на Вiддiл завдання;
3) запобiгати виникненню конфлiкту iнтересiв та невiдкладно

письмово iнформувати про ризик або факт його виникнення директора
Регiонального центру.


