
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ

31.08.2021 м. Київ N 3058/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 вересня 2021 р. за N 1154/36776

Про запровадження пілотного проєкту щодо особливостей
прийняття і оброблення повідомлень про випадки затримання
осіб, адміністративного арешту або застосування запобіжного

заходу у вигляді тримання під вартою регіональними центрами з
надання безоплатної вторинної правової допомоги в

Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській та
Чернівецькій областях

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1363 "Про затвердження 
Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки 
затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою", підпункту 3 пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, підпунктів 3, 5 пункту 12 Положення про 
Координаційний центр з надання правової допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 06 червня 2012 року N 504, з метою оптимізації процесу прийняття та оброблення регіональними 
центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Закарпатській, Івано-Франківській, 
Одеській, Рівненській та Чернівецькій областях повідомлень про випадки затримання осіб та видання 
доручень адвокатам, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, а також зменшення видатків на 
його організацію

НАКАЗУЮ:
1. Запровадити пілотний проєкт щодо особливостей прийняття і оброблення повідомлень про випадки 

затримання осіб, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою регіональними центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Закарпатській, 
Івано-Франківській, Одеській, Рівненській та Чернівецькій областях (далі - пілотний проєкт).

2. Затвердити Порядок прийняття і оброблення повідомлень про випадки затримання осіб, 
адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 
регіональними центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Закарпатській, Івано-



Франківській, Одеській, Рівненській та Чернівецькій областях, що додається.
3. Координаційному центру з надання правової допомоги (Баранов О.):
1) забезпечити реалізацію пілотного проєкту та затвердити відповідний план заходів;
2) до 01 листопада 2021 року за результатами пілотного проєкту подати Директорату правосуддя та 

кримінальної юстиції проміжний звіт щодо його ефективності та за необхідності підготувати зміни до 
відповідних нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів у сфері надання 
безоплатної правової допомоги для поширення пілотного проєкту на всю територію України.

4. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції (Олійник О.) подати цей наказ на державну 
реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань 

європейської інтеграції Коломієць В.

 
Міністр Денис МАЛЮСЬКА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України

31 серпня 2021 року N 3058/5

ПОРЯДОК
прийняття і оброблення повідомлень про випадки затримання
осіб, адміністративного арешту або застосування запобіжного

заходу у вигляді тримання під вартою регіональними центрами з
надання безоплатної вторинної правової допомоги в

Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській та
Чернівецькій областях

1. Цей Порядок встановлює механізм реалізації пілотного проєкту в частині забезпечення прийняття і 
оброблення повідомлень про випадки затримання осіб, адміністративного арешту або застосування 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та забезпечення надання безоплатної вторинної 
правової допомоги суб'єктам права на таку допомогу, передбаченим пунктами 3 - 6 частини першої статті 
14 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (далі - затримані особи), в Закарпатській, Івано-
Франківській, Одеській та Рівненській областях уповноваженими особами відділу організації надання 
безоплатної вторинної правової допомоги Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги в Чернівецькій області (далі - уповноважені особи) відповідно до Порядку інформування центрів 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту 
або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 28 грудня 2011 року N 1363 (далі - Порядок інформування).

2. Терміни та поняття, які застосовані у цьому Порядку, вживаються в значеннях, наведених у Законі 
України "Про безоплатну правову допомогу" та Порядку інформування.

3. Уповноважені особи діють від імені регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги в Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській та Рівненській областях на підставі довіреностей. 
Форма довіреності наведена у додатку до цього Порядку.

4. Регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Закарпатській, Івано-
Франківській, Одеській та Рівненській областях для забезпечення виконання пілотного проєкту надають 
Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Чернівецькій області:

копії затверджених порядків розподілу справ між адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову 
допомогу;

довіреності на уповноважених осіб;
щомісяця до 25 числа копії затверджених графіків цілодобового чергування адвокатів, з якими укладено

контракт про надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - графік чергування), - для 
забезпечення надання такої допомоги кожній затриманій особі з моменту її затримання.



5. Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Чернівецькій області 
забезпечує виконання уповноваженими особами функцій регіональних центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги в Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській та Рівненській областях, 
визначених Порядком інформування (крім функцій, передбачених абзацами сьомим - дев'ятим підпункту 1 
пункту 10), а також здійснення інших заходів для забезпечення надання безоплатної вторинної правової 
допомоги затриманим особам, зокрема:

оброблення повідомлень про затримання, в тому числі аналіз відомостей про затриману особу, які 
містяться в комплексній інформаційно-аналітичній системі забезпечення надання безоплатної правової 
допомоги (далі - система) з метою уникнення подвійної реєстрації повідомлення про затримання особи та 
призначення їй двох і більше адвокатів в одному провадженні;

призначення адвоката в Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській та Рівненській областях відповідно 
до графіків чергування (черговий адвокат), з урахуванням точної адреси місця для конфіденційного 
побачення із затриманою особою шляхом видачі такому адвокату доручення або інформування адвоката, 
який вже був призначений затриманій особі;

призначення чергового адвоката з прилеглих до місця для конфіденційного побачення із затриманою 
особою районів Закарпатської, Івано-Франківської, Одеської та Рівненської областях шляхом видачі 
такому адвокату доручення, у разі неможливості призначення затриманій особі чергового адвоката у 
відповідному районі, у якому здійснено затримання особи;

фіксацію відмов чергового адвоката від отримання доручення для надання безоплатної вторинної 
правової допомоги;

прийняття повідомлення адвоката про порушення суб'єктом подання інформації вимог кримінального 
процесуального законодавства та/або Порядку інформування щодо права затриманої особи на безоплатну
вторинну правову допомогу, зокрема недопуск адвоката до затриманої особи, відмову у фіксації інформації
про дату і час прибуття адвоката, відмову затриманої особи від адвоката без присутності адвоката, 
відсутність затриманої особи в місці для конфіденційного побачення з адвокатом тощо;

інформування відповідного регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
про факти порушень вимог кримінального процесуального законодавства та/або Порядку інформування 
щодо права затриманої особи на безоплатну вторинну правову допомогу, про які повідомлено 
уповноважену особу, для вжиття відповідних заходів реагування;

внесення, у разі необхідності, відомостей до системи про скасування виданого адвокатові доручення 
для надання безоплатної вторинної правової допомоги затриманій особі.

 
В. о. директора Директорату

правосуддя та кримінальної юстиції Інна ФЕСЕНКО

 

Додаток
до Порядку прийняття і оброблення повідомлень про випадки затримання осіб, адміністративного арешту

або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою регіональними центрами з надання
безоплатної вторинної правової допомоги в Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській та

Чернівецькій областях
(пункт 3)

ДОВІРЕНІСТЬ
__________________________________
                                                 (населений пункт, район, область, країна, число, місяць, рік - прописом)
__________________________________
                                  (найменування регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги)
в особі
__________________________________
                       (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника регіонального центру з надання безоплатної
                                                                                          вторинної правової допомоги)
який діє відповідно до пункту 11 Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого наказом 
Міністерства юстиції України від 02 липня 2012 року N 967/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 24 травня 2016 року N 
1487/5), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 липня 2012 року за N 1091/21403,
доручає
__________________________________
           (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи Регіонального центру з надання безоплатної
                                                                      вторинної правової допомоги у Чернівецькій області)



приймати і реєструвати повідомлення про затримання осіб; призначати адвоката шляхом видання доручення для надання безоплатної
вторинної правової допомоги суб'єктам відповідного права, визначеним пунктами 3 - 6 частини першої статті 14 Закону України "Про 
безоплатну правову допомогу", вносити, у разі необхідності, відомості про скасування таких доручень до комплексної інформаційно-
аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги, здійснювати інші функції відповідно до Порядку 
інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або 
застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 
2011 року N 1363 (крім функцій, передбачених абзацами сьомим - дев'ятим підпункту 1 пункту 10).
Довіреність видана строком на __________________________________
                                                                                                                        (зазначається прописом)
і дійсна до __________________________________
                                                                                                              (зазначається прописом)
якщо не буде скасована раніше цього терміну у встановленому порядку або представництво за нею не буде припинено з інших 
підстав, передбачених цивільним законодавством України.

Директор Регіонального центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги у (в)
______________________
                      (область)

 
 

___________
(підпис)

 
 

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові
(за наявності) керівника)

Довіреність видана ____________ 2021 року та зареєстрована за N ________
                                         (прописом дата місяць)
М. П.

____________

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2021
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2021
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