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Мiнiстерство юстицi? УкраТни
Координацiйний центр з надання правовоТ допомоги

НАКАЗ

ОЦ » шцуле2016 роху

м. КиТв

М.д

ЛО

Питання розвитку довiдково
iнформацiйноТ платформи
правових консультацiй йЛ1i1<i1еаIАiсЬ>

Вiдповiдно до пiдпункту б пункту 13 Положення про Координацiйний
центр з надання правово? допомоги, затвердженого постановою Кабiнету
Мiнiстрiв УкраТни вiд Об червня 2012 року Ы2 504 (<Про утворення
Координацiйного центру з надання правовоi допомоги та лiквiдацiю Центру
правово? реформи i законопроектних робiт при Мiнiстерствi юстицП,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок формування та ведення довiдково-нформаЩйноi
платформи правових консультацiй ((iI(i1еаiАiд» (далi Порядок).
-

2. Мiсцевим центрам з надання безоплатноТ вторинно( правовоТ допомоги
утворити робочi групи щодо пiдготовки правових консультацiй для суб’сктiв
/i1i1.еаАiсЬ>, до
права на безоплатну правову допомогу та внесення iх до
складу яких включити працiвникiв вiддiлiв правово’i’ iнформацiТ та консультацiй,
органiзацiТ надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги та роботи з
адвокатами, представництва, правопросвiтництва та взаемодiТ з суб’ектами
надання безоплатноТ первинноТ правовоТдопомоги I бюро пра вовоТ допомоги.
3. Регiональним центрам з
допомоги забезпечити роботу
вторинноТ правовоТ допомоги та
пiдвищення квалiфiкацiТ адвокатiв

надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ
вiддiлiв органiзацiТ нада ння безоплатноТ
забезпечення якостi правовоТ допомоги та
в частинi складення, редагування правових
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консультацiй для суб’ектiв права на безоплатну правову допомогу в
адмiнiстративному/кримiнальному процесi, (х внесення до довiдково
iнформацIйнот платформи правових консультацiй <(\Л!i1(i1еаIАiф) (далi
((ЫиiI(iIеВаIАiд))) та пiдтримання в актуальному станi.
-

4. Керiвникам регiональних та мiсцевих центрiв з надання безоплатно?
вторинно? правовоТдопомоги забезпечити:
внесення в плани роботи вiдповiдних центрiв змiни, пов’язанi з
iнформащйним наповненням ((iI(i1еаiАiсй);
координацiю та контроль за змiстовним наповненням «М1i1еа1Аiс1».
5. Начальнику управлiння координацi? системи надання безоплатнот
правовоТ допомоги (Эдрилюк С.) довести цей наказ до вiдома директорiв
регiональних та мiсцевих центрiв з надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ
допомоги.
б. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника
директора Координацiйного центру з надання правовоТ допомоги Мирослава
Ла врiн ка

директор

Андрiй Вишневський

ЗАТВЕРдЖЕНО
наказом Координацiйного центру
з надання правовоТдопомоги
вiд О>

Фо2О1б року

порядок
формування та едення довiдково-iнформацiйноТ платформи правових
консультацiй ЫиiIi1еаiАiсЬ
Загальнi положения
1. Цей Порядок визначаб механёзм формування та ведення довiдково
iнформацiйнот платформи правових консультацiй \iIi1еа1Аiд (далi
((ЧУ i 1i Iе8а IАiсй).

—

2. У цьому Порядку термiни вживаються в такому значеннi:
((ЧУiI<i1еаIАiсЬ)
довiдково-iнформацiйна
платформа
правових
консультацiй, створена з метою покращення якостi, повноти та оперативностi
надання правових консультацiй працiвниками регiональних/мiсцевих центрiв з
надання безоплатнот вторинно( правовоТ допомоги, обмiну досвiдом та
формування кращих практик консультування суб’сктiв права на безоплатну
правову допомогу;
—

правова консультацiя систематизована, лаконiчна та вичерпна iнформацiя
з найбiльш актуальнихпитань, з якими звертаються суб’€кти права на безоплатну
правову допомогу до регiональних/мiсцевих центрiв з надання безоплатнот
вторинно( правовоТ допомоги, що використовусться працiвниками системи
безоплатноТ правовоТ допомоги, зокрема, пiд час надання оперативноТ,
вичерпноТта якiсноТ консультацiТ зазначеним суб’бктам;
—

зареестрований в установленому порядку в ((ЧУiI<i1еIАiд)>
консультант
пращвник Координацiйного
центру з
надання
правовоТ допомоги,
регiонального/мiсцевого центру з надання безоплатноТ вторинноТ правовоi
допомоги (далi
центр), який складас, розмiщус, редагус та пiдтримус в
актуальному станi правовi консультацiТ в ЧУiIi1еЕаIАiд>.
—

—

Iншi термiни вживаються в значеннях, наведених у Законi УкраТни
((Про безоплатну правову допомогу)> та iнших актах законодавства.
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3. Роэпорядником ((i1сi1еаiАiсI)) б Координацiйний центр з надання
правово( допомоги, що визначас органiзацiйнi засади функцiонування
«Ё1<i[е8аiАёд та здiйснюб контроль за П наповненням.
4. Адмiнiстратором (<ii(i1еааiАiсЬ> б вiДдiл iнформацiйних технологiй
управлiння iнформацiйних технологiй та аналiзу даних Координацiйного центру
з надання правовоТ допомоги, що забезпечуб технiчну пiдтримку, захист,
эбереження вiдомостей, що мiстяться в ii<i1еаа1АiсЬ, та обслуговування
програмного забезпечення <i1i1еа1АiФ>.
((\МiI(i1еаIАiф) €
5. Координатором
вiщiл
експертно-аналiтичного
забезпечення надання правовоТ допомоги управлiння правового аналiзу та
експертизи Координацiйного центру з надання правовоТ допомоги, що
забезпечу€ iнформацiйну пiдтримку консультантiв, перевiрку правильностi
(коректностi) складених правових консультацiй на вiдповiднiсть вимогам цього
Порядку.
б. ((/iI(i1еаIАiс1)) розмiщу€ться за посиланням: iIi.Iеа1аiсI.оу.ыа:8555 та
призначена для внутрiшнього хористування працiвниками системи надання
безоплатнот правовоТдопомоги.
,

Ре€страцiя у (<)ЧiI(i1еаIАiс1ээ
7. Ре€страцiя у iIi1еа1АiсЬ> здiйсню€ться адмiнiстратором на пiдставi
заповненоС працiвником центру ресстрацiйноТ форми, яка розмiщена за
посиланням: Iтар://яоо.iКогт$/55I91Ы<ОТ7а 1учг2 та мiстить такi вiдомостi:
найменування центру;
прiзвище, iм’я, по батьковi працiвника центру;
назна вiддiлу та займана посада;
електронна пошта.
-

8. Пiсля ре€страцiТ працiвник центру набувас статусу консультанта та
отримус на зазначену пiд час ре€страцiТ елехтронну пошту логiн та пароль для
входу до облiкового запису у iIi1ееаIАiФ.
-

Структура ‘лIiIi1еаiАiа та й iнформацiйне наповнення
9. ((i(i1еаiАiд>) складасться з правових консультацiй, вiднесених до таких
категорiй:
((Галузь правая (основна);
((ПiлЬги та iншi гарантiТ, встановленi законом>) (додаткова);
((Суб’бкти звернень (додаткова);
((Суб’бкти розгляду звернен Ь)) (додаткова).
Кожна категорiя складасться з пiдкатегорiй, що розкриваютьПзмiст.

з
10. Iнформацiйне наповнення «iIi1еваIАiс1» здiйснюеться консультантами
шляхом складання правових консультащй, Ух розмiщення, редагування та
пiдтримання в актуальному станi.
11. Правова консультацiя складаеться державною мовою в офiцiйно
дiловому стилi, повинна бути чiткою, актуальною, логiчною та забезпечувати П
однозначне тлумачення.
Складання, розмiщення, редагування та пiдтримання в актуальному
станi правово? консультацiУ
12. Перед складанням правовоТ консультацiт консультантом проводиться
аналiз актiв законодавства, судовоТ практики, у разi потреби науковоТлiтератури,
матерiалiв засобiв масовоТ iнформацiУ та перевiряеться вiдсутнiсть в
((\iУiI(iIеВаIАiсi)> правовоТ консультацiТ на обрану тему.
13. Правова консультацiя складаеться за принципом «питання-вiдповiдь»
згiдно з примiрною структурою (додаеться) та повинна мiстити послання на:
закони УкраТни та iншi нормативно-правовi акти, мiжнароднi договори,
згода на обов’язковiсть яких надана Верховною Радою УкраТни;
судову практику (аналiз та узагальнення практики органiв судовоТ влади);
роз’яснення уповноважених державних органiв;
зразки документiв, у тому числi процесуального характеру, цивiльно
правових договорiв тощо (за необхiдностО;
кориснi ресурси (сайти органiв державноТ влади, державних реестрiв,
розрахункiв сплати судового эбору, правовi консуль+ацiТ iнших консультантiв
тощо).
документи, зазначенi в абзацах другому-четвертому цього пункту, мають
мiстити вихiднi реквiзити (дата та номер).
14. Назна правово? консультацiТ та заголовки П рздiлiв мають бути
лаконiчними та вiдображати Ух змiст.
15. Правова консультацiя мае бути вiднесена до вiдповiдних пiдкатегорiй
основноТ категорi( <(Галузь права» та у разi потреби додаткових категорiТ.
16. Эразки документiв, у тому числi процесуального характеру, цивiльно
правових договорiв тощо, що додаються до правовоТ консультацiТ, розмiщуються
та зберiгаються на 6ооIе-диску спещально створеноТ електронноТ пошти:
I 1 i 1 еяа 1 а i д @ я т а i 1. со т.
У текстi эразка документа обов’язково зазначаеться дата його створення.
17. Правова консультацiя розмiщуеться консультантом у \i1i1.еа1Аiд> за
умови дотримання положень пунктiв 11 16 цього Порядку та з урахуванням
—

4

можливостей програмного
забражень, схем тощо).

забезпечення

(у

разi

розмiщення

графiчних

редагус правовi кансультащ( у разi наявностi
18. Консультант
граматичних/технiчних помилок та/або за необхiдностi доповнення правово
консультаЩТ, П уточнення чи хонкретизаЩТ.
19. Пiдтримання правових консультацiй в актуальному станi здiйснюбться
шляхом;
вiдстеження акiуальностi законiв УкраТни та iнших нормативно-п рававих
актiв, мiжнародних договорiв, эгода на обов’язковiсть яких надана Верховною
Радаю УкраТни (внесення змiн, втрата чинностi, прийняпя навих нормативно
правових актiв, що регулюють вiдпавiднi вiдносини тощо), судово( практики,
роз’яснень уповноважених державних органiв;
оновлення зразкiв документiв, у тому числi процесуального характеру,
цивiльно-правових договорiв тощо;
перевiрки коректностi посилань на кориснi ресурси.
20. Консультанти мають право залишати коментарi та пропозицiТ щодо
удосконалення вiдповiдноТ правово? консультацiт у вкладцi <О6говорення.

додаток
до Порядку

П римiрна структура правовоТ консультацiТ <ЫиiIi1еаiАiс1 э>
1. Назна
2. Змiст (форм увться автомат ично)
3. Нормативна база
4. Опис суп€вих аспектiв, що впливають на один iз варiантiв вирiшення
проблеми (добровiльний, позасудовий та судовий порядок)
4.1. Назна варiанту 1 (добровiльний порядок)
4.1.1. Куди звернутися
4.1.2. Вартiсть
4.1.3. Перелiк та зразки необхiдних документiв
4.1.4. Строки розгляду питання
4.1.5. Пiдстави для вiдмови
4.1.6. Порядок оскарження
4.1.7. Особливi випадки
4.2. Назна варiанту 2 (позасудовпй порядок)
4.2.1. Куди звернутися
4.2.2
4.3. Назна варiанiу З (судовий порядок)
4.3.1. Куди звернутися
4.3.2

