
Міністерство юстиції України 
Координаційний центр з надання правової допомоги

Н А К А З

«20» травня 2015 року м. Київ №

Деякі питання проведення конкурсу 
претендентів на посади начальників 
відділів взаємодії з суб’єктами надання 
безоплатної первинної правової допомоги 
місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги

Відповідно до пункту 6 розділу VI «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про безоплатну правову допомогу», 
підпунктів 3.1 і 3.2 пункту 3 плану заходів щодо розвитку системи 
надання безоплатної правової допомоги, затвердженого наказом 
Міністерства юстиції України від 31 грудня 2014 р. № 287/7, з метою 
забезпечення відбору кандидатів на посади начальників відділів взаємодії з 
суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги місцевих 
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги на засадах 
рівного доступу, об’єктивності, змагальності, відкритості та прозорості

НАКАЗУЮ:

1. Провести конкурс претендентів на посади начальників відділів 
взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 
місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

2. Затвердити Порядок проведення конкурсу претендентів на 
посади начальників відділів взаємодії з суб'єктами надання безоплатної



первинної правової допомоги місцевих центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор 3- —  __ )  Андрій Вишневський



ЗАТВЕРДЖ ЕНО  
наказом Координаційного центру 

з надання правової допомоги 
від 20 травня 2015 р. № А51/

ПОРЯДОК
проведення конкурсу претендентів на посади начальників відділів

взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової 
допомоги місцевих центрів з надання безоплатної вторинної

правової допомоги

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу 
претендентів на посади начальників відділів взаємодії з суб'єктами надання 
безоплатної первинної правової допомоги місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги (далі -  Конкурс).

2. Організаційне та методичне забезпечення проведення 
Конкурсу здійснює Координаційний центр, регіональні центри з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у співпраці з ВГО «Українська 
фундація правової допомоги» за підтримки Міжнародного фонду 
«Відродження» відповідно до Меморандуму про співпрацю між 
Координаційним центром з надання правової допомоги, Міжнародним 
фондом «Відродження» та Українською фундацією правової допомоги від 
11 жовтня 2012 року. Методика відбору кандидатів розробляється за 
експертної підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в 
Україні» на основі процедури відбору директорів місцевих центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, розглянутої та 
схваленої відкритою громадською платформою розвитку української 
системи безоплатної правової допомоги.

3. Функції організаційного комітету Конкурсу виконує ВГО 
«Українська фундація правової допомоги», яка, зокрема, організовує 
попереднє опрацювання заповнених претендентами заявок на 
відповідність вимогам, наведеним в оголошенні про проведенні Конкурсу, 
здійснює організаційно-методичне та матеріально-технічне забезпечення 
проведення Конкурсу.

4. Конкурс проводиться з 21 травня по 30 червня 2015 року.
5. Оголошення про проведення Конкурсу, складене за формою 

відповідно до додатку 1 до цього Порядку, публікується 
21 травня 2015 року на сайті www.legalaid-iobs.in.ua, офіційних веб-сайтах 
Координаційного центру з надання правової допомоги та регіональних 
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, офіційній

http://www.legalaid-iobs.in.ua


сторінці ВГО «Українська фундація правової допомоги» в мережі РасеЬоок 
https://www.facebook.com/UkrainianLegalAidFoundation.

6. Для участі в Конкурсі претендент на посаду начальника 
відділу взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової 
допомоги місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги (далі -  претендент) має заповнити та надіслати заявку на веб- 
сайті www.legalaid-iobs.in.ua, форма якої визначена у додатку 2 до цього 
Порядку.

7. Прийом заявок претендентів до розгляду здійснюється 
до 05 червня 2015 року включно.

8. Попереднє опрацювання поданих претендентами для участі в 
Конкурсі заявок для перевірки на відповідність встановленим вимогам, 
наведеним в оголошенні про проведенні Конкурсу, завершується 
10 червня 2015 року.

9. Відібрані за результатами попереднього опрацювання поданих 
заявок претенденти запрошуються для проходження інтерв’ю.

10. Інтерв’ювання претендентів здійснюється у відповідних 
регіональних центрах з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
членами комісії з проведення конкурсного відбору претендентів на посади 
начальників відділів взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги (далі -  комісія), персональний склад якої формується 
відповідно до пропозицій відкритої громадської платформи розвитку 
української системи безоплатної правової допомоги та ВГО «Українська 
фундація правової допомоги» і затверджується директором 
Координаційного центру з надання правової допомоги не пізніше 05 
червня 2015 року.

11. Перелік рекомендованих комісією кандидатів на посади 
начальників відділів взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги подається директорам відповідних місцевих центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги не пізніше 
ЗО червня 2015 року для прийняття рішення в межах повноважень.

https://www.facebook.com/UkrainianLegalAidFoundation
http://www.legalaid-iobs.in.ua


Додаток 1
до Порядку проведення конкурсу 

претендентів на посади начальників відділів 
взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

ФОРМА ОГОЛОШЕННЯ 1 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ПОСАДИ 

НАЧАЛЬНИКІВ ВІДДІЛІВ ВЗАЄМОДІЇ З СУБ'ЄКТАМИ НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

МІСЦЕВИХ ЦЕНТРІВ З НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Координаційний центр з надання правової допомоги оголошує 
конкурс на посади начальників відділів взаємодії з суб'єктами 
надання безоплатної первинної правової допомоги місцевих центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - місцеві 
центри).

Вимоги до претендентів:
-  базова вища освіта -  ступінь бакалавра (перевагою є вища освіта за 

спеціальностями у галузях знань «Соціально-політичні науки», «Журналістика та 
інформація», «Соціальне забезпечення», «Державне управління», «Менеджмент і 
адміністрування» та «Право»);

-  загальний трудовий стаж не менше 3 років;
-  перевагою є досвід роботи в громадських організаціях та/або волонтерських рухах 

та/або сервісних організаціях, які надають послуги територіальним громадам, а 
також/або досвід роботи в органах місцевого самоврядування та/або на виборних 
посадах в органах місцевого самоврядування;

-  вільне володіння українською мовою.

Із завданнями відділів взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги можна ознайомитися тут

Компетенції начальника відділу взаємодії з суб'єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги місцевого центру: ефективна комунікація, розвиток 
мереж та партнерств, аналітичне мислення та планування, гнучкість та інноваційність, 
доброчесність

Конкурс проводитиметься комісією, створеною Координаційним центром з надання 
правової допомоги за пропозиціями відкритої громадської платформи розвитку 
української системи безоплатної правової допомоги та ВГО «Українська фундація 
правової допомоги».

1 Гіперпосилання у цьому додатку позначені підкресленням.



Для участі у конкурсі претендентам необхідно до 5 червня 2015 р. заповнити у 
електронному вигляді заявку на сайті www.legalaid-iobs.in.ua Надіслані в інший спосіб 
заявки розглядатися не будуть.

За результатами розгляду заповнених і надісланих заявок претендентів буде запрошено 
на інтерв’ю, які розпочнуться після 12 червня 2015 р. Для проходження інтерв’ю 
необхідно буде пред’явити паспорт.

Прийняття на роботу відбуватиметься відповідно до законодавства про працю України.

http://www.legalaid-iobs.in.ua


Додаток 2
до Порядку проведення конкурсу 

претендентів на посади начальників відділів 
взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

ФОРМА ЗАЯВКИ2

для участі у конкурсі претендентів на посади начальників відділів 
взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги 

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги
(БВПД)

Необхідно заповнити повністю (усі шість блоків) форми заявки за один сеанс та натиснути 

кнопку «надіслати». В іншому разі форма не збереже Ваші дані.

Форма має бути заповнена українською мовою

*Обов'язкове поле

І.

1. Населений пункт 1, у якому Ви хотіли би працювати *

Виберіть лише один варіант.

2. Населений пункт 2, у якому Ви хотіли би працювати 

Виберіть лише один варіант.

II. ДАНІ ПРО ОСОБУ

3. Ваше прізвище, ім'я та по батькові *__________________

4 . Контактні телефони *:
моб*

5. Адреса електронної пошти *

2
В електронному вигляді (у google формі) деякі запитання матимуть інше 

форматування та нумерацію. Поля, обов’язкові для заповнення, позначені 
зірочкою (*).

[у форматі (ххх) ххх-хх-хх] 
[у форматі (ххх) ххх-хх-хх]



ІЛ и и и и и
До 25 років 26-30 років 31-40 років 41-50 років 51-60 років Більше 61

року

7. Стать * (_) жінка (_) чоловік

III. ВАША ОСВІТА

8. Інформація про освіту №  1*

Роки навчання Назва вищого навчального закладу

9. Ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) /  кваліфікація*
Виберіть лише один варіант.
(_) Бакалавр (_) Спеціаліст (_) Магістр (^Кандидат наук (^Доктор наук

10. Спеціальність*
Виберіть лише один варіант.
(_)за спеціальностями у галузі знань «Соціально-політичні науки»
(_)за спеціальностями у галузі знань «Журналістика та інформація»
(_)за спеціальностями у галузі знань «Соціальне забезпечення»
(_)за спеціальностями у галузі знань «Державне управління»
(_^за спеціальностями у галузі знань «Менеджмент і адміністрування»
(_)за спеціальностями у галузі знань «Право»
(_) за іншими спеціальностями
(_) Інше:_____________________________________________________________

11. Інформація про освіту №  2

Роки навчання Назва вищого навчального закладу

12. Ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) / кваліфікація*
Виберіть лише один варіант.
(_) Бакалавр (_) Спеціаліст (_) Магістр (^Кандидат наук (^Доктор наук

13. Спеціальність*
Виберіть лише один варіант.
(_) за спеціальностями у галузі знань «Соціально-політичні науки»
(_) за спеціальностями у галузі знань «Журналістика та інформація»
(_) за спеціальностями у галузі знань «Соціальне забезпечення»
(_) за спеціальностями у галузі знань «Державне управління»
(_) за спеціальностями у галузі знань «Менеджмент і адміністрування»
^ з а  спеціальностями у галузі знань «Право»
(_) за іншими спеціальностями
(_) Інше:______________________________________________________________



IV. ВАШ ДОСВІД РОБОТИ

15 . Загальний трудовий стаж *
Виберіть лише один варіант.

(_)до 3 років (_)3-5 років (_) 6-10 років (_) 11-15 років (_) 16-20 років (_)більше 21 року

16. Чи мали Ви досвід роботи у громадському секторі? *
Виберіть лише один варіант.
О  Так (_) Ні

17. Якщо Ваша відповідь «так», то опишіть який саме досвід Ви мали

18. Чи мали Ви досвід роботи в органах місцевого самоврядування? * 
Виберіть лише один варіант.
О  Так (_) Ні

19. Якщо Ваша відповідь «так», то опишіть який саме досвід Ви мали

20. Чи мали Ви досвід роботи на виборних посадах? *
Виберіть лише один варіант.
О  Так (_) Ні

21. Якщо Ваша відповідь «так», то опишіть який саме досвід Ви мали

22 . Чи мали Ви досвід роботи: *
У кожному рядку виберіть лише один варіант.

22.1. Працівником Координаційного центру/ регіонального 
центру з надання БВПД

Так Ні

22.2. У територіальних органах Міністерства юстиції Так Ні

22.3. У територіальних органах інших центральних органів 
виконавчої влади

Так Ні

22.4 У органах місцевого самоврядування Так Ні
22.5. У комунальних установах з надання первинної правової 

допомоги
Так Ні

22.6. У громадських організаціях Так Ні

22.7. У волонтерських та ініціативних групах, які надають правову 
допомогу

Так Ні

22.8. В організаціях/установах, волонтерських, ініціативних 

групах, які надають соціальні послуги
Так Ні

22.9. В юридичних приймальнях Так Ні

22.10. Адвокатом, котрий надавав/надає безоплатну правову 
допомогу

Так Ні



23. Чи доводилося Вам налагоджувати співпрацю різних зацікавлених сторін (ОМС, ГО, ЗМІ, 
бізнес структур, волонтерських організацій)? *
Виберіть лише один варіант.
О  Так (_)Ні

24. Якщо Ваша відповідь «так», будь ласка, опишіть Ваш досвід 
до 100 слів

25. Чи доводилося Вам залучати громадськість до розв'язання певних соціально-економічних 
проблем конкретної громади?*
Виберіть лише один варіант, 
и  Так (_)Ні

26. Якщо Ваша відповідь «так», будь ласка, опишіть Ваш досвід 
до 100 слів

27. Назвіть, будь ласка, громадські організації та/або волонтерські групи у Вашому регіоні, які 
працюють із вразливими категоріями населення.*

28. Ваш досвід роботи за останні 3 роки (вказувати у зворотньому порядку, починаючи з 
останньої посади) *

Роки
роботи

Назва
організації

Посада Основні обов'язки (за 
що відповідали)

Основні досягнення

29. Додаткова інформація, яку Ви хотіли би про себе повідомити:

V. РЕКОМЕНДАЦІЇ

3 0 . Наведіть контакти осіб (не більше 3), які могли би Вас рекомендувати для роботи на посаді 
посаду керівника відділу взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової 
допомоги місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.



Прізвище, ім'я, по 
батькові*

Контакти особи 
(телефон, адреса 
електронної 
пошти)*

Посада 
особи станом 
на сьогодні*

Яку посаду на 
той час 
займала ця 
особа (і в якій 
організації)*

На якій посаді 
працювали Ви (і в 
якій організації)*

1

2

3

VI. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

3 1 . Чи працюють Ваші близькі родичі або члени сім'ї у системі БВПД? *
Виберіть лише один варіант.
О  Так (_)Ні

32. Якщо Ваша відповідь «так», то вкажіть ступінь родинного зв'язку та на якій посаді працює ця 
людина і в якій організації3

33. Чи працювали Ви у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року на вищих керівних 
посадах в органах державної влади та інших посадах, визначених у ст. З Закону України «Про 
очищення влади» ? *

Закон України "Про очищення влади" http://zakonl.rada.gov.ua/laws/show/1682-18 
Виберіть лише один варіант.

О  Так (_)НІ

34 . Чи є у Вас непогашена судимість? *
Виберіть лише один варіант.
О  Так (_)Ні

>  Надсилаючи ці дані, я тим самим надаю свою згоду на обробку своїх Так 
персональних даних *

>  Зазначені мною у заявці дані є достовірними * Так

Дякуємо за заповнення заявки!

З
Ступінь родинного зв ’язку: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, 

падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, 
усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням, а 
також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, у  
тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у  шлюбі.

http://zakonl.rada.gov.ua/laws/show/1682-18

