ГТгiя!
МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIУ УКРАНИ

НАКАЗ

Про проведения конкурсу з вiдбору
адвокатiв, якi залучаiоться для
наданвя безоплатноУ вторюшо?
правовоТ допомоги
Вiдповiдно до гiушсгу 8 частини першоУ стапi 28 Закону УкраУни «Про
безоплатну правову допомогу>), пiдтiункту 39 пункту 4 Положения про
Мiнiстерство юстицiТ УкраТни, затвердженого постаяовою Кабiнету Мiнистрiв
УкраУни вiд 02 липня 2014 року 112 228, пункту 2 Порядку i умов проведения
конкурсу з вiдбору адвокатiв, якi залучаються для надання безоплатноТ
вторинноТ правовоТ допомогк, затвердженвх постановою Кабiнету Мiнiстрiв
УкраТни вiд 28 грудня 2011 року 112 1362 (у редакцП постанови Кабiнету
Мiнiстрiв УкраУни вiд 09 серпня 2017 року 112 575), з метою вiдбору адвокатiв
для включения Ух до Реестру адвокатiв, якi надають безоплатну вторинну
правову допомоту,
I{АКАЗЯО:
1. Провести конкурс з вiдбору адвокатiв, якi залучаються для надання
безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги в областях та мiстi Киевi, у перiод
з 18 листопада 2017 року по 23 сiчня 2018 року (далi конкурс).
—

2. Затвердити план-графiк проведения конкурсу з вiдбору адвокатiв, якi
залучаються для наданкя безоплатноТ вторинно? правово! допомоти, що
додаеться.
3. Визначити, що:
1) мiнiмальна оцiнка адвоката,

який бере участь у

за результатами першого етапу конкурсу

за результатами другого етапу конкурсу

—

—

конкурсi, становить:

1,95 бали;

1,55 бали;
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2) мiнiмальна пiдсумкова оцiнка адвоката, який бере участь у конкурсi,
достатня для його вюпоченыя до Реестру адвокатiв, якi надають безоплатну
вторинну правову допомогу, становить 3,5 бали.
4. Установити, що адвокати для участi у контсурсi:
1) рееструються
на
1шр://сопЁезЁ.1ецаIаiа.о.на;

веб-сторiнцi

за

таким

посиланням:

2) До першого етапу конкурсу проходять дистанцiйний курс «Вс-туп до
системы издания безоплатно! правово’i допомогю>.

5. Управлiнню зовнiшнiх зв’язкiв (Рейтер О.К.), головним територiальним
управлiныям юстицiУ в областях та мистi Ки€вi, Координацiйному центру з
надання правовоУ допомоги (Бонюк О.П.) забезпечити iнформування про
проведення конкурсу у всеукраТнських та вiдповiдних мисцеаих засобах масовоТ
iнформацiТ.
б. Координацiйному центру з надання правово? допомоги поiнформувати
про проведення конкурсу Нацiональну асоцiацiю адвокатiв УкраТни та Раду
адвокатiв УкраУни, ради адвокатiв регiонiв, Вищу квалiфiкацiйно
дисциплiнарну комiсiю адвокатури, квалiфiкацiйно-дисциплiнарнi комiсiТ
адвокатури в областях та м. Ки€вi, всеукраУнськi громадськi органiэацi
Асоциацiя адвокатiв Укрнщ, ((Асоцiацiя правникiв УкраТню>, (Спiлка
адвокатiв УкраТни», Союз юй’сйiв УктЛни.
7. Контроль
юстицiУ Укра’iни

аказу поклас-ги на заступника Мiнiстра

Мiнiстр
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Г1п1я!
ЗАТВЕРЩКБНО
Наказ Мiнистерства юстицiТ УкраУни
-‘ЗсЛ2017рокуМ___

Пл ан-графiк
проведения конкурсу з вiдбору адвокатiв, якi залучаються для надання
безоплатно? вторинно! правовоТдопомоги
)Чi!
Крок
з/п
1. Оприлюднення оголошень про проведення конкурсу з
вiдбору адвокатiв, якi залучаються для надання
безоплатноТ вторинноУ правово? допомоги (далi
конкурс)
2. Утворення комiсiй з вiдбору адвокатiв, якi залучаютыся
для наданил безоплатноУ вторинноТ правовоУ допомоги

—

3.

4.

Ре€страцiя адвокатiв для участi у конкурсi та
завантюкення ними копiй документiв, передбачених
пунктом 16 Порядку i умов проведения конкурсу з
вдбору адвокатiв, якi залучаються для надш-тня
безоплатно! вторинноТ правовоТ допомоги, затверджеких
постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра?ни вiд 28 грудня
2011 року М 1362 (у редакцiТ постанови Кабiнету
Мiнiстрiв УкраТни вiд 09 серпня 2017 року М 575)
Опрацювання завантаженюс та надiсланих адвокатами
копiй документiв та запрошення Тх для проходження
дистанцiйного курсу Вступ до системи надання
дистанцiйний
безоплатно? правовоТ ДОПОМОГЮ> (далi
курс)
Проходження адвокатами дистанцiйного курсу

Термiн
до 17
листопада
201 7року
до 17
листопада
2017 року
18 листопада
17 грудня
2017 року

18 листопада
18 грудня
2017 року

—

—

—

5.

Т

7.

Опрацювання результатiв проходження адвокатами
на
розгляд
направления
дистанцiйного
курсу,
вiдповiдно? комисiТ копiй документiв, надiсланих
адвокатами, та результатiв проходження дистанцiйного
курсу
Проведення першого етапу конкурсу

8.

Проведения другого етапу конкурсу

9.

Пiдписання протоколу про результати конкурсу

19—25 грудня
2017 року
26 грудня
2017 року

27—29 грудня
2017 року
9— 12 сiчня
2018 року
до 23 сiчня
2018 року
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10. Направления протоколу про результати конкурсу до
Координацiйного центру з надання правовоТ допомоги
11. Внесения дажа про вiдiбраних за результатами
конкурсу адвокатiв до Реестру адвокатiв, якi нццають
безоплатну вторинну правову допомогу
12. Оприлюднення результатiв конкурсу

В. о. директора
Координацiйиого центру з
надання правовоТ допомоги

\‘‚7

до 25 сiчня
2018 року
до 1 лютого
2018 року
до 1 лютого
2018 року

О.П. Бонюк

