
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ

м. Київ №

Про проведення конкурсу з відбору 
адвокатів, які залучаються для 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги

Па виконання пункту 8 частини першої статті 28 Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу», підпункту 39 пункту 4 Положення про 
Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 02 липня 2014 року № 228, з-м етою  відбору адвокатів для 
включення до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 
допомогу,

НАКАЗУЮ:

1. Провести конкурс з відбору адвокатів для надання безоплатної 
вторинної правової допомоги в областях та місті Києві у період з 06 по 20 
жовтня 2015 року.

2. Затвердити ГІлан-графік проведення конкурсу з відбору адвокатів, 
які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, що 
додається.

3. Визначити, що мінімальна підсумкова оцінка претендента, достатня 
для його включення до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу, становить 3,7 бала.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра -  керівника апарату Іванченко О. П.

Наталія СЕВОСТЬЯНОВА
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З оригіналом



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України

ГІлан-графік проведении конкурсу з відбору адвокатів, 
які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги

№

з/н

Зміст заходу Строк
виконання

Відповідальні 
за виконання

І.Організаційне забезпечення

1 Забезпечити оприлюднення 
ог олошення про проведення 
конкурсу з відбору адвокатів, 
які залучаю ться для надання 
б є з о и л аті ю ї втор и 11 н ої 
правової допомоги (далі -  
конкурс), на офіційному веб- 
сайті Мін'юсту, веб-сайтах 
Координаційного центру з 
надання правової допомоги 
(далі -  Координаційний 
центр), регіональних центрів з 
падання безоплатної вторинної 
правової допомоги (далі -  
регіональні центри), головних 
територіальних управлінь 
юстиції Міністерства юстиції 
України в областях та місті 
Києві (далі -  Головні 
управління юстиції)

До 31 , 
серпня

Прес-служба
М ін’юсту;

Координаційний
центр;

регіональні центри;

Головні управління 
юстиції

2 Забезпечити розміщення 
інформації про проведення 
конкурсу в місцевих 
друкованих засобах масової 
інформації, у тому числі в 
областях, про що у 
двотижневий строк 
поінформувати регіональні 
центри з наданням копій 
відповідних публікацій

До 7 
вересня

Головні управління 
юстиції;

районні, районні у 
містах, міські (міст 
обласного значення), 
міськрайонні, 
міжрайонні 
управління юстиції 
(далі -  управління 
юстиції)



3 Забезпечити розроблення 
тестових завдань відповідно до 
затвердженого Мін'юстом 
переліку питань для 
анонімного письмового 
тестування претендентів, які 
беруть участь у конкурсі

До 25 
вересня

Координаційний
центр

4

5

Забезпечити прийняття та 
реєстрацію заяв і документів 
претендентів, необхідних для 
участі у конкурсі

До ЗО 
вересня

Головні управління 
юстиції;

управління юстиції

Надіслати звіт про кількість 
зареєстрованих заяв від 
претендентів до 
Координаційного центру

До
2 жовтня ,

Головні управління 
юстиції

6 Організувати проведення 
першого етапу конкурсу

6 - 8
жовтня

Головні управління 
юстиції

7

8

Забезпечити виготовлення та 
доставку до Головних 
управлінь юстиції необхідної 
кількості примірників 
тест ового завдання для 
проведення анонімного 
письмового тестування

До 9 жовтня Координаційний
центр;

регіональні центри

Організувати проведення 
другого етапу конкурсу

10 жовтня Головні управління 
юстиції

9

_________

Організувати проведення 
третього етапу конкурсу:

Головні управління 
Ю С Т И Ц ІЇ

м. Київ,
Закарпатська область, 
Луганська область,
І Іолтавська область, 
Черкаська область, 
Чернівецька область

1 2 - 1 3
жовтня



М
і

Донецька область, 
Івано-Франківська область, 
Київська область, 
Кіровоградська область, 
Харківська область, 
Хмельницька область

1 3 -  14 
жовтня

Вінницька область, 
Запорізька область, 
Рівненська область, 
Сумська область, 
Тернопільська область, 
Херсонська область

1 4 - 1 5
жовтня

Волинська область, 
Дніпропетровська область, 
Ж итомирська область, 
Львівська область, 
Миколаївська область, 
Чернігівська область

1 5 - 1 6
жовтня

Одеська область 1 9 - 2 0
жовтня

Забезпечити формування за 
результатами проведеного 
конкурсу та направлення в 
електронному вигляді до 
Координаційного центру 
списків адвокатів, які успішно 
пройшли конкурс, за 
рейтинговим принципом

До 27 
жовтня

Головні управління 
юстиції

Забезпечити передання 
завірених копій протоколів 
засідань конкурсних комісій 
до Координаційного центру

До 27 
жовтня

#
Головні управління 
юстиції;

Координаційний
центр

Забезпечити передання заяв і 
документів претендентів, 
необхідних для участі у 
конкурсі, до регіональних 
центрів

До 27 
жовтня

Головні управління 
юстиції;

регіональні центри



ы
II. І нформаційно-методичнс забезпечення

Забезпечити проведения 
інформаційно-роз’яснювальної 
кампанії щодо мети та умов 
проведення конкурсу

3 1 серпня -  
10 жовтня

Прес-служба
М ін’юсту;

Координаційний
центр;

регіональні центри;

місцеві центри з 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги;

Головні управління 
юстиції

управління юстиції;

Забезпечити створення 
тимчасового банера «Конкурс 
адвокатів», розміщення та 
оновлення відповідної 
інформації па офіційному веб- 
сайті Мін'юсту, веб-сайтах 
Координаційного центру, 
регіональних центрів, 
Головних управлінь юстиції

3 1 серпня -  
ЗО жовтня

Прес-служба
М ін’юсту;

Координаційний
центр;

регіональні центри;

Головні управління 
юстиції

Забезпечити розміщення 
інформації про проведення 
конкурсу у приміщеннях судів

До 1 1
вересня

Головні управління 
юстиції;

управління юстиції

Довести цей ГІлан-графік до 
відома: І Іаціональної асоціації 
адвокатів України та Ради 
адвокатів України, рад 
адвокатів регіонів; Вищої 
кваліфікаційно- 
дисциплінарної комісії 
адвокатури, кваліфікаційно- 
дисциплінарних комісій 
адвокатури в областях та міс ті 
Києві, Асоціації адвокатів 
України, Асоціації правників 
України, Союзу юристів 
України, Спілки адвокатів 
України

До 31 
серпня

Координаційний
центр;

регіональні центри

(у межах 
повноважень)


