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ВІД УКЛАДАЧІВ 

 
Міністерство юстиції успішно реалізовує реформу доступу усіх грома-

дян до якісної правової допомоги через утворення по всій Україні центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги та бюро з безоплатної 
правової допомоги.  

Новостворена система повністю відповідає Європейським стандартам. 
Першоосновою діяльності безоплатної правової допомоги є повага до людсь-
кої гідності та прагнення створення умов, за яких людина та громадянин ма-
ють рівний доступ до права і правосуддя, незалежно від матеріальних статків 
або ступеня соціальної вразливості. Захист прав людини шляхом забезпечен-
ня рівного доступу до правової інформації та правосуддя, посилення право-
вих можливостей і правової спроможності, зокрема і територіальних громад 
та спільнот на разі є одним із пріоритетних напрямків діяльності Міністерст-
ва юстиції України. 

Завдяки системі безоплатної правової допомоги реалізовується консти-
туційне право людини і громадянина на правовий захист, забезпечується дос-
туп до отримання якісної юридичної допомоги, також дана система виступає 
механізмом вирішення життєвих проблем законним шляхом. Безоплатна пра-
вова допомога дозволяє запобігти порушенням прав людини та сприяє якіс-
ному захисту прав і свобод. 

Впровадження безоплатної правової допомоги дозволило перейти 
Україні від радянської до європейської моделі юриспруденції. Суб’єкти на-
дання первинної та вторинної безоплатної правової допомоги забезпечують 
захист прав та свобод осіб, які не можуть дозволити найняти собі приватного 
адвоката або іншого спеціаліста у галузі права. Саме такі особи найчастіше в 
Україні і страждають від порушення прав та свобод, а іноді особи навіть не 
знають, що їхні права є порушеними, тому однією із функцій таких органів є 
також правопросвітницька діяльність. Метою такої діяльності є роз’яснення 
людині і громадянину їхніх прав та свобод, законних інтересів. Через реалі-
зацію таких заходів, підвищується також правова грамотність мешканців 
сільської місцевості та малих міст, забезпечується широкий доступ до право-
вої інформації та консультацій.  

Система безоплатної правової допомоги продовжує і надалі розвивати-
ся в Україні. Спеціалісти з надання безоплатної правової допомоги нині до-
кладають значні зусилля для розвитку організації нового європейського зраз-
ка. 

Цей збірник розрахований на широке коло читачів: студентів-
консультантів та викладачів-консультантів юридичних клінік, здобувачів 
вищої освіти вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів юридичних 
вищих та інших навчальних закладів, фахівців у галузі права, а також для 
широкого кола осіб.  
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КОНСТИТУЦІЙНІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ УКРАЇНИ 

 

Витяг із КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 

Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України 
всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на ба-
гатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого 
українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення, 
дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, пік-
луючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи 
розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, усвідом-
люючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, ниніш-
нім та прийдешніми поколіннями, керуючись Актом проголошення незалеж-
ності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всена-
родним голосуванням, приймає цю Конституцію - Основний Закон України. 

Розділ II ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ  
І ГРОМАДЯНИНА 

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторкан-
ність. 

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як 
за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встанов-
лених законом. 

У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити 
уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під 
вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом 
сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно 
звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй 
не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою. 

Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно по-
відомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та нада-
но можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користува-
тися правничою допомогою захисника. 

{Частина четверта статті 29 із змінами, внесеними згідно із Зако-
ном № 1401-VIII від 02.06.2016} 

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє за-
тримання. 

Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено ро-
дичів заарештованого чи затриманого. 
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Стаття 59. Кожен має право на професійну правничу допомогу. У випад-
ках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є віль-
ним у виборі захисника своїх прав. 

{Частина перша статті 59 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
1401-VIII від 02.06.2016} 

{Офіційне тлумачення частини першої статті 59 див. в Рішенні Кон-
ституційного Суду № 13-рп/2000 від 16.11.00} 

{Офіційне тлумачення положення частини першої статті 59 див. 
в Рішенні Конституційного Суду № 23-рп/2009 від 30.09.2009} 

{Частину другу статті 59 виключено на підставі Закону № 1401-VIII від 
02.06.2016} 

Розділ VIII ПРАВОСУДДЯ 

Стаття 131-2. Для надання професійної правничої допомоги в Україні діє 
адвокатура. 

Незалежність адвокатури гарантується. 
Засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської 

діяльності в Україні визначаються законом. 
Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також 

захист від кримінального обвинувачення. 
Законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у 

трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та ре-
ферендумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва мало-
літніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи 
дієздатність яких обмежена. 

{Конституцію доповнено статтею 131-2 згідно із Законом № 1401-VIII 
від 02.06.2016} 
 

 
Конституція України 

прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року 
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З А К О Н  У К Р А Ї Н И  
Про безоплатну правову допомогу 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 51, ст.577) 
{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 3671-VI від 08.07.2011, 

ВВР, 2012, № 16, ст.146  
Кодексом № 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 9-10, № 11-12, № 

13, ст.88 
Законами № 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208 

№ 5076-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 27, ст.282  
№ 5290-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.549  

№ 726-VII від 16.01.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.806 - втратив чинність 
на підставі Закону № 732-VII від 28.01.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.811  

№ 733-VII від 28.01.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.812  
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12  
№ 936-VIII від 26.01.2016, ВВР, 2016, № 10, ст.99  

№ 580-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 40-41, ст.379  
№ 1379-VIII від 19.05.2016, ВВР, 2016, № 27, ст.521  

№ 1798-VIII від 21.12.2016} 
Цей Закон відповідно до Конституції України визначає зміст права на 

безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та 
порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо 
надання безоплатної правової допомоги. 

 
Розділ I  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Стаття 1. Визначення термінів 
1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні: 
1) безоплатна правова допомога - правова допомога, що гарантується 

державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного 
бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел; 

2) законні представники - батьки, усиновителі, батьки-вихователі, прийо-
мні батьки, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, представники за-
кладів, які виконують функції опікунів і піклувальників; 

3) правова допомога - надання правових послуг, спрямованих на забезпе-
чення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і сво-
бод, їх відновлення у разі порушення; 
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4) правові послуги - надання правової інформації, консультацій і роз'яс-
нень з правових питань; складення заяв, скарг, процесуальних та інших до-
кументів правового характеру; здійснення представництва інтересів особи в 
судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед 
іншими особами; забезпечення захисту особи від обвинувачення; надання 
особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомо-
ги та медіації. 

Стаття 2. Сфера застосування Закону 
1. Цей Закон регулює правовідносини у сфері надання безоплатної право-

вої допомоги суб'єктам права на безоплатну первинну правову допомогу та 
суб'єктам права на безоплатну вторинну правову допомогу, що встановлені 
цим Законом. 

2. Порядок надання безоплатної правової допомоги фізичним особам на 
благодійних засадах фізичними та юридичними особами, які займаються бла-
годійною діяльністю самостійно або спільно з відповідними благодійними 
організаціями, регулюється відповідним законодавством і статутами цих ор-
ганізацій. 

Стаття 3. Право на безоплатну правову допомогу 
1. Право на безоплатну правову допомогу - гарантована Конституцією 

України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, 
у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в 
повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість 
певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у 
випадках, передбачених цим Законом. 

{Частина перша статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
5290-VI від 18.09.2012} 

Стаття 4. Гарантії недискримінації осіб у доступі до безоплатної право-
вої допомоги 

1. При реалізації права на безоплатну правову допомогу не допускається 
застосовування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 
соціального походження, місця проживання, за мовними або іншими ознака-
ми. 

Стаття 5. Принципи державної політики у сфері надання безоплатної 
правової допомоги 

1. Державна політика у сфері надання безоплатної правової допомоги 
ґрунтується на таких принципах: 

1) верховенство права; 
2) законність; 
3) доступність безоплатної правової допомоги; 
4) забезпечення якості безоплатної правової допомоги; 
5) гарантоване державне фінансування. 
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Стаття 6. Законодавство України про безоплатну правову допомогу 
1. Питання надання безоплатної правової допомоги в Україні регулюють-

ся Конституцією України, цим Законом, іншими законами України, 
міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Вер-
ховною Радою України. 

Стаття 6-1. Система надання безоплатної правової допомоги 
1. До системи надання безоплатної правової допомоги належать: 
1) Координаційний центр з надання правової допомоги; 
2) суб'єкти надання безоплатної первинної правової допомоги; 
3) суб'єкти надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
{Розділ I доповнено статтею 6-1 згідно із Законом № 1697-VII від 

14.10.2014} 
 

Розділ II  
НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ  

ДОПОМОГИ 
Стаття 7. Поняття безоплатної первинної правової допомоги 
1. Безоплатна первинна правова допомога - вид державної гарантії, що 

полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, 
відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
посадових і службових осіб. 

2. Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових 
послуг: 

1) надання правової інформації; 
2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань; 
3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім 

документів процесуального характеру); 
4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової 

допомоги та медіації. 
Стаття 8. Суб'єкти права на безоплатну первинну правову допомогу 
1. Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно 

з Конституцією України та цим Законом мають усі особи, які перебувають 
під юрисдикцією України. 

Стаття 9. Суб'єкти надання безоплатної первинної правової допомоги 
1. Суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги в 

Україні є: 
1) органи виконавчої влади; 
2) органи місцевого самоврядування; 
3) фізичні та юридичні особи приватного права; 
4) спеціалізовані установи. 
Стаття 10. Порядок розгляду звернень про надання безоплатної первин-

ної правової допомоги 
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1. Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбаче-
них частиною другоюстатті 7 цього Закону, надсилаються або подаються 
особами, які досягли повноліття, безпосередньо до центральних та місцевих 
органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів вико-
навчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх компе-
тенції. 

2. Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбаче-
них частиною другоюстатті 7 цього Закону, що стосуються дітей, надсила-
ються або подаються їх законними представниками. 

3. Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбаче-
них частиною другоюстатті 7 цього Закону, що стосуються осіб, визнаних 
судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються 
або подаються їх опікунами чи піклувальниками. 

4. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у разі 
письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, 
передбачених частиною другоюстатті 7 цього Закону, з питань, що віднесені 
до їх повноважень, зобов'язані надати такі послуги протягом 30 календарних 
днів з дня надходження звернення. 

5. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання 
відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше 
п'ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення. 

6. Органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування забо-
роняється встановлювати плату за надання будь-якого з видів правових по-
слуг, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, та за видачу осо-
бам бланків заяв, звернень, запитів, довідок, інших документів, подання яких 
передбачено законодавством для реалізації прав і свобод людини і громадя-
нина. 

7. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції орга-
ну виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, до якого надійшло 
звернення особи, такий орган протягом п'яти календарних днів повинен 
надіслати це звернення до відповідного органу та повідомити про це особу, 
яка подала звернення. 

8. Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної 
правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги, орган виконавчої влади чи орган місцевого са-
моврядування, який розглядає звернення, зобов'язаний роз'яснити особі або її 
законному представникові порядок подання звернення про надання безо-
платної вторинної правової допомоги. 

9. Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, 
розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення гро-
мадян. 

Стаття 11. Організація особистого прийому осіб для надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
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1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'я-
зані проводити особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первин-
ної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції відповідного 
органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування. 

2. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомо-
ги, проводиться постійно в установлені дні та години. Графік прийому осіб 
повинен бути доведений до їх відома. 

3. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпе-
чують проведення особистого прийому осіб висококваліфікованими праців-
никами, які можуть чітко і доступно надати роз'яснення положень законодав-
ства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина 
та виконання обов'язків. 

4. Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівник, який прово-
дить особистий прийом, зобов'язаний роз'яснити їй порядок подання звер-
нення про надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Стаття 12. Надання безоплатної первинної правової допомоги 
спеціалізованими установами, іншими суб'єктами 

1. Органи місцевого самоврядування з урахуванням потреб територіаль-
ної громади відповідної адміністративно-територіальної одиниці можуть 
утворювати в порядку, встановленому законом, спеціалізовані установи з 
надання безоплатної первинної правової допомоги. 

2. Спеціалізовані установи, що надають безоплатну первинну правову 
допомогу, утворені органами місцевого самоврядування, є неприбутковими 
організаціями, користуються правами юридичної особи, мають власні блан-
ки, печатку із своїм найменуванням. 

3. Спеціалізовані установи, що надають безоплатну первинну правову 
допомогу, утворені органами місцевого самоврядування, фінансуються за 
рахунок коштів місцевих бюджетів, інших не заборонених законодавством 
джерел. 

4. Повноваження та порядок діяльності спеціалізованих установ з надан-
ня безоплатної первинної правової допомоги встановлюються Положенням 
про установу з надання безоплатної первинної правової допомоги, яке за-
тверджується на основі Типового положення про установу з надання безо-
платної первинної правової допомоги. 

5. Органи місцевого самоврядування можуть укладати з юридичними 
особами приватного права, які відповідно до свого статуту мають право 
надавати правову допомогу, договори про надання на постійній або тимча-
совій основі первинної правової допомоги на території відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці. 

6. Порядок та критерії залучення органами місцевого самоврядування 
юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної право-
вої допомоги затверджуються Міністерством юстиції України. 
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7. Органи місцевого самоврядування можуть залучати до надання безо-
платної первинної правової допомоги адвокатів або інших фахівців у 
відповідній галузі права. 

8. Адвокат, інший фахівець у відповідній галузі права чи юридична особа 
приватного права, з якими укладено договір про надання первинної правової 
допомоги, зобов'язані надавати високоякісну допомогу в обсязі та строки, 
визначені договором. 

 
Розділ III  

НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ  
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

Стаття 13. Поняття безоплатної вторинної правової допомоги 
1. Безоплатна вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що 

полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. 
2. Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових 

послуг: 
1) захист; 
{Пункт 1 частини другої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Зако-

ном № 1697-VII від 14.10.2014} 
2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безо-

платну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, орга-
нах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 

3) складення документів процесуального характеру. 
Стаття 14. Суб'єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу 
1. Право на безоплатну вторинну правову допомогу згідно з цим Законом 

та іншими законами України мають такі категорії осіб: 
1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середнь-

омісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розра-
хованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до ос-
новних соціальних і демографічних груп населення, а також інваліди, які от-
римують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, 
що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб - на 
всі види правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього За-
кону; 

{Пункт 1 частини першої статті 14 в редакції Закону № 1798-VIII від 
21.12.2016} 

2) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які пере-
бувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок 
воєнних дій та збройних конфліктів, - на всі види правових послуг, передба-
чені частиною другою статті 13 цього Закону; 

{Пункт 2 частини першої статті 14 в редакції Закону № 936-VIII від 
26.01.2016} 

2-1) внутрішньо переміщені особи - на всі види правових послуг, перед-



Збірник основних нормативно-правових актів з надання безоплатної правової допомоги 

14 

бачених частиною другою статті 13 цього Закону; 
{Частину першу статті 14 доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом № 

1798-VIII від 21.12.2016} 
2-2) громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як 

внутрішньо переміщених осіб, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 
3 частини другої статті 13 цього Закону, з питань, пов’язаних з отриманням 
довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, до моменту от-
римання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 

{Частину першу статті 14 доповнено пунктом 2-2 згідно із Законом № 
1798-VIII від 21.12.2016} 

3) особи, до яких застосовано адміністративне затримання, - на правові 
послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону; 

4) особи, до яких застосовано адміністративний арешт, - на правові по-
слуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону; 

5) особи, які відповідно до положень кримінального процесуального за-
конодавства вважаються затриманими, - на правові послуги, передба-
чені пунктами 1 і 3 частини другої статті 13 цього Закону; 

{Пункт 5 частини першої статті 14 в редакції Законів № 4652-VI від 
13.04.2012, № 1697-VII від 14.10.2014} 

6) особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під 
вартою, - на правові послуги, передбачені пунктами 1 і 3 частини другої 
статті 13 цього Закону; 

{Пункт 6 частини першої статті 14 в редакції Законів № 4652-VI від 
13.04.2012, № 1697-VII від 14.10.2014} 

7) особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до по-
ложень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучаєть-
ся слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за 
призначенням або проведення окремої процесуальної дії, а також особи, за-
суджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінар-
ному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, - на всі види пра-
вових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону; 

{Пункт 7 частини першої статті 14 в редакції Закону № 4652-VI від 
13.04.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1697-VII від 
14.10.2014} 

8) особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, 
які потребують додаткового або тимчасового захисту", - на всі види правових 
послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону, з моменту по-
дання особою заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додат-
кового захисту в Україні, до прийняття остаточного рішення за заявою, а та-
кож іноземці та особи без громадянства, затримані з метою ідентифікації та 
забезпечення примусового видворення, з моменту затримання; 

{Пункт 8 частини першої статті 14 в редакції Законів № 4652-VI від 
13.04.2012, № 5290-VI від 18.09.2012, № 1379-VIII від 19.05.2016} 
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9) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, 
які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 
особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, - на всі види 
правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону; 

{Пункт 9 частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із За-
коном № 1798-VIII від 21.12.2016} 

9-1) особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для 
отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України "Про ста-
тус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - на правові послуги, 
передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, - до мо-
менту прийняття рішення про надання такого статусу. 

{Частину першу статті 14 доповнено пунктом 9-1 згідно із Законом № 
1798-VIII від 21.12.2016} 

10) особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної 
дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та понов-
лення цивільної дієздатності фізичної особи, - на правові послуги, передба-
чені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, протягом розгляду 
справи в суді; 

11) особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної 
допомоги в примусовому порядку, - на правові послуги, передба-
чені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, протягом розгляду 
справи в суді; 

12) особи, реабілітовані відповідно до законодавства України, - на пра-
вові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Зако-
ну, стосовно питань, пов'язаних з реабілітацією. 

2. Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають громадяни 
держав, з якими Україна уклала відповідні міжнародні договори про правову 
допомогу, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а 
також іноземці та особи без громадянства відповідно до міжнародних дого-
ворів, учасником яких є Україна, якщо такі договори зобов'язують держав-
учасниць надавати певним категоріям осіб безоплатну правову допомогу. 

Стаття 15. Суб'єкти надання безоплатної вторинної правової допомоги 
1. Суб'єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги в 

Україні є: 
1) центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 
2) адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вто-

ринну правову допомогу. 
{Пункти 2 і 3 частини першої статті 15 замінено пунктом 2 згідно із 

Законом № 1697-VII від 14.10.2014} 
Стаття 16. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
1. Міністерство юстиції України утворює регіональні (республіканський 

(Автономної Республіки Крим), обласні, Київський та Севастопольський 
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міські) та місцеві (районні, міжрайонні, міські, міськрайонні, міжрайонні та 
районні у містах) центри з надання безоплатної вторинної правової допомо-
ги. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги є тери-
торіальними відділеннями Координаційного центру з надання правової до-
помоги і утворюються з урахуванням потреб відповідної адміністративно-
територіальної одиниці та забезпечення доступу осіб до безоплатної вторин-
ної правової допомоги. 

{Частина перша статті 16 в редакції Закону № 1697-VII від 14.10.2014} 
2. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги є непри-

бутковими організаціями, користуються правами юридичної особи, мають 
власні бланки, печатку із своїм найменуванням. 

3. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги фінансу-
ються з Державного бюджету України, інших не заборонених законодав-
ством джерел. 

4. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпе-
чують надання всіх видів правових послуг, передбачених частиною дру-
гою статті 13 цього Закону. 

5. Повноваження та порядок діяльності центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги встановлюються Положенням про центри з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, що затверджується 
Міністерством юстиції України. 

6. Під час виконання функцій з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
взаємодіють із судами, органами прокуратури та іншими правоохоронними 
органами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. 

7. Діяльність Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної оди-
ниці. 

Стаття 17. Повноваження центрів з надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги 

1. Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги: 
{Абзац перший частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із 

Законом № 1697-VII від 14.10.2014} 
1) приймає рішення про надання безоплатної вторинної правової допомо-

ги або про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги; 
2) забезпечує складення процесуальних документів за зверненням 

суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу; 
3) забезпечує участь захисника при здійсненні досудового розслідування 

та судового провадження у випадках, коли захисник відповідно до поло-
жень Кримінального процесуального кодексу України залучається слідчим, 
прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначен-
ням або проведення окремої процесуальної дії; 

{Пункт 3 частини першої статті 17 в редакції Закону № 4652-VI від 
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13.04.2012} 
4) забезпечує участь захисника у розгляді справи про адміністративне 

правопорушення; 
5) забезпечує здійснення представництва інтересів суб'єктів права на без-

оплатну вторинну правову допомогу в судах, інших органах державної влади, 
органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 

6) укладає контракти з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які 
надають безоплатну вторинну правову допомогу, для надання такої допомоги 
на постійній основі; 

7) укладає договори з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які 
надають безоплатну вторинну правову допомогу, для надання такої допомоги 
на тимчасовій основі (на підставі окремих договорів про надання послуг); 

8) видає доручення для підтвердження повноважень захисника або повнова-
жень адвоката для здійснення представництва інтересів особи в судах, органах 
державної влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 

9) приймає рішення про заміну адвоката відповідно до статті 24 цього За-
кону; 

10) подає клопотання до Координаційного центру з надання правової до-
помоги про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплат-
ну вторинну правову допомогу, у випадках, передбачених пунктами 
2 і 3 частини першої статті 24 цього Закону; 

{Пункт 10 частини першої статті 17 в редакції Закону № 1697-VII від 
14.10.2014} 

11) приймає рішення про припинення надання безоплатної вторинної 
правової допомоги; 

12) подає Координаційному центру з надання правової допомоги звіти 
про свою діяльність; 

{Пункт 12 частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із За-
коном № 1697-VII від 14.10.2014} 

13) виконує інші функції, передбачені Положенням про центри з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги. 

Стаття 18. Порядок подання звернень про надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги 

1. Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбаче-
них частиною другоюстатті 13 цього Закону, подаються особами, які досягли по-
вноліття, до Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або до 
територіального органу юстиції за місцем фактичного проживання таких осіб не-
залежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи. 

2. Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбаче-
них частиною другоюстатті 13 цього Закону, що стосуються дітей, подаються 
їх законними представниками за місцем фактичного проживання дитини або 
її законних представників незалежно від реєстрації місця проживання чи 
місця перебування особи. 
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3. Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбаче-
них частиною другоюстатті 13 цього Закону, що стосуються осіб, визнаних 
судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, подаються їх 
опікунами або піклувальниками за місцем фактичного проживання таких осіб 
або їх опікунів чи піклувальників незалежно від реєстрації місця проживання 
чи місця перебування особи. 

4. Разом із зверненням про надання безоплатної вторинної правової до-
помоги особа або законний представник особи повинні подати документи, 
що підтверджують належність особи або осіб, стосовно яких звертається за-
конний представник, до однієї з вразливих категорій осіб, передбаче-
них частиною першою статті 14 цього Закону. 

Стаття 19. Порядок розгляду звернень про безоплатну вторинну правову 
допомогу 

1. У разі звернення особи про надання одного з видів безоплатної вто-
ринної правової допомоги Центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги зобов'язаний протягом десяти днів з дня надходження звернення 
прийняти рішення щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

2. Якщо особа подала звернення про надання одного з видів правових по-
слуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону, до територіаль-
ного органу юстиції, цей орган зобов'язаний протягом трьох днів з дня по-
дання звернення надіслати його до Центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, діяльність якого поширюється на територію відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці. Центр з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги зобов'язаний у семиденний строк з дня отримання 
звернення особи прийняти рішення щодо надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 

3. Якщо особа належить до однієї з категорій осіб, передбаче-
них частиною першою статті 14 цього Закону, Центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги приймає рішення про надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги і письмово повідомляє про це особу або її законно-
го представника, а також суд, орган державної влади, орган місцевого са-
моврядування, в яких здійснюватиметься представництво інтересів особи. 

4. Якщо особа не має підстав для отримання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги, Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
приймає рішення про відмову в наданні безоплатної вторинної правової до-
помоги і надсилає копію цього рішення особі, яка звернулася про надання та-
кої допомоги, з одночасним роз'ясненням порядку оскарження рішення про 
відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги. 

5. У разі звернення осіб, зазначених у пунктах 3-6 частини першої статті 
14 цього Закону, про надання безоплатної вторинної правової допомоги або 
надходження інформації про затриманих осіб від близьких родичів та членів 
їхніх сімей, перелік яких зазначено Кримінальним процесуальним кодексом 
України, Центр надання безоплатної вторинної правової допомоги зобов'яза-
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ний прийняти рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги 
з моменту затримання особи. 

{Частина п'ята статті 19 в редакції Закону № 1697-VII від 14.10.2014} 
6. У разі отримання постанови слідчого, прокурора, ухвали слідчого суд-

ді, суду про залучення захисника для здійснення захисту за призначенням або 
проведення окремої процесуальної дії Центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги зобов'язаний негайно призначити захисника. 

{Частина шоста статті 19 в редакції Закону № 4652-VI від 13.04.2012} 
Стаття 20. Підстави для відмови в наданні безоплатної вторинної право-

вої допомоги 
1. Особі може бути відмовлено в наданні безоплатної вторинної правової 

допомоги за наявності хоча б однієї з таких підстав: 
1) особа не належить до жодної з категорій осіб, передбачених частиною 

першою статті 14 цього Закону; 
2) особа подала неправдиві відомості або фальшиві документи з метою 

віднесення її до однієї категорій осіб, які мають право на безоплатну вторин-
ну правову допомогу; 

3) вимоги особи про захист або відновлення її прав є неправомірними; 
4) особі раніше надавалася безоплатна вторинна правова допомога з од-

ного і того ж питання; 
5) особа використала всі національні засоби правового захисту у справі, з 

якої звертається за наданням безоплатної вторинної правової допомоги. 
2. У разі якщо особі відмовлено в наданні безоплатної вторинної правової 

допомоги на підставі пункту 5 частини першої цієї статті, до рішення про 
відмову додається письмове роз'яснення про порядок звернення до 
відповідних міжнародних судових установ чи відповідних органів міжнарод-
них організацій, членом або учасником яких є Україна. 

Стаття 21. Надання безоплатної вторинної правової допомоги адвоката-
ми, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі 
за контрактом 

1. Після прийняття рішення про надання безоплатної вторинної правової 
допомоги Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги призна-
чає адвоката, який надає безоплатну вторинну правову допомогу на постійній 
основі за контрактом. 

2. Під час призначення адвоката враховуються його спеціалізація, досвід 
роботи, навантаження, складність справ, у яких адвокат бере участь. 

3. Повноваження адвоката як захисника у кримінальному провадженні, 
для участі у розгляді справи про адміністративне правопорушення та пред-
ставництва інтересів осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову 
допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самовряду-
вання, перед іншими особами підтверджуються дорученням Центру з надан-
ня безоплатної вторинної правової допомоги. 

{Частина третя статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
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4652-VI від 13.04.2012} 
Стаття 22. Надання безоплатної вторинної правової допомоги на підставі 

договору 
1. У разі неможливості надання безоплатної вторинної правової допомоги 

адвокатом, який надає безоплатну вторинну правову допомогу на постійній 
основі за контрактом, Центр з надання безоплатної вторинної правової допо-
моги укладає договір з адвокатом, включеним до Реєстру адвокатів, які 
надають безоплатну вторинну правову допомогу. 

{Частина перша статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
1697-VII від 14.10.2014} 

2. У договорі про надання безоплатної вторинної правової допомоги за-
значаються обсяг правової допомоги, строк, протягом якого така допомога 
надаватиметься, та розмір плати. 

3. Повноваження адвоката, з яким укладено договір про надання безо-
платної вторинної правової допомоги, підтверджуються в порядку, встанов-
леному частиною третьою статті 21 цього Закону. 

4. Адвокат, з яким укладено договір про надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, зобов'язаний надати таку допомогу якісно в обсязі та у 
строки, визначені договором. 

Стаття 23. Підстави та порядок припинення надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги 

1. Надання безоплатної вторинної правової допомоги припиняється за рішен-
ням Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у разі якщо: 

1) обставини чи підстави, за наявності яких особа була віднесена до кате-
горій осіб, передбачених частиною першою статті 14 цього Закону, припини-
ли своє існування; 

2) встановлено факт подання особою неправдивих відомостей або фаль-
шивих документів, що стали підставою для віднесення особи до категорій 
осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, та прийнят-
тя рішення про надання їй безоплатної вторинної правової допомоги; 

3) особа користується захистом іншого захисника (захисників) у справі, 
за якою їй призначено захисника відповідно до цього Закону; 

4) особа використала всі національні засоби правового захисту в справі. 
2. Особі, якій раніше надавалася безоплатна вторинна правова допомога 

відповідно до цього Закону та яка втратила підстави для отримання такої до-
помоги, правова допомога може надаватися на загальних підставах. 

3. У разі припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги 
відповідно до пункту 2 частини першої цієї статті особа, якій надавалася така 
допомога, зобов'язана відшкодувати вартість фактичних витрат, пов'язаних з 
наданням допомоги. 

4. Надання безоплатної вторинної правової допомоги припиняється у разі 
повного виконання суб'єктом надання безоплатної вторинної правової допо-
моги своїх зобов'язань, передбачених договором про її надання. 
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Стаття 24. Підстави та порядок заміни адвокатів, які надають безоплатну 
вторинну правову допомогу 

1. Адвоката, який надає безоплатну вторинну правову допомогу, може 
бути замінено у разі: 

1) хвороби адвоката; 
2) неналежного виконання адвокатом своїх зобов'язань за умовами договору; 
3) недотримання ним порядку надання безоплатної вторинної правової 

допомоги; 
4) виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вто-

ринну правову допомогу. 
{Пункт 4 частини першої статті 24 в редакції Закону № 1697-VII від 

14.10.2014} 
2. Заміна одного адвоката іншим проводиться відповідно до вимог, пе-

редбачених статтями 21 і 22 цього Закону. 
3. Під час заміни одного адвоката іншим забезпечується безперервність 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
4. Адвокат, який призначається на заміну іншого адвоката, зобов'язаний 

вжити заходів для усунення недоліків у наданні безоплатної вторинної пра-
вової допомоги, які мали місце до його призначення. 

5. Якщо рішення про заміну адвоката прийнято відповідно до пунктів 2 і 
3 частини першої цієї статті, Центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги може внести пропозицію до Координаційного центру з надання 
правової допомоги щодо виключення такого адвоката з Реєстру адвокатів, які 
надають безоплатну вторинну правову допомогу. 

{Частина п'ята статті 24 в редакції Закону № 1697-VII від 14.10.2014} 
Стаття 25. Права суб'єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги 
1. Суб'єкт надання безоплатної вторинної правової допомоги має право: 
1) здійснювати захист у кримінальному провадженні під час досудового 

розслідування та судового провадження на підставі доручення Центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

{Пункт 1 частини першої статті 25 із змінами, внесеними згідно із За-
коном № 4652-VI від 13.04.2012} 

2) брати участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення на 
підставі доручення Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

3) представляти права і законні інтереси осіб, які потребують безоплатної 
вторинної правової допомоги, в судах, інших державних органах, органах 
місцевого самоврядування, перед іншими особами на підставі доручення 
Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

4) запитувати і отримувати документи та інші матеріали або їх копії, 
необхідні у зв'язку з наданням безоплатної вторинної правової допомоги в 
судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед 
іншими особами; 

5) збирати відомості з метою використання їх під час захисту прав і за-
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конних інтересів осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної 
правової допомоги; 

6) ознайомлюватися в органах державної влади, органах місцевого са-
моврядування, на підприємствах, в установах та організаціях з необхідними 
для забезпечення ефективного правового захисту документами, крім тих, що 
є державною таємницею; 

7) інформувати Центр з надання безоплатної вторинної правової допомо-
ги про настання обставин, що передбачають припинення надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у випадках, передбачених частиною пер-
шою статті 23 цього Закону; 

8) на належну оплату діяльності з надання безоплатної вторинної право-
вої допомоги. 

2. Адвокат, який надає безоплатну вторинну правову допомогу на 
постійній основі за контрактом чи на тимчасовій основі на підставі договору, 
має всі права та гарантії, встановлені Законом України "Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність", іншими законами України. 

{Частина друга статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
5076-VI від 05.07.2012} 

Стаття 26. Обов'язки суб'єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги 
1. Адвокат, який надає безоплатну вторинну правову допомогу, зобов'язаний: 
1) неухильно дотримуватися вимог Конституції України, цього Закону, 

міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верхов-
ною Радою України, та інших нормативно-правових актів; 

2) надавати якісно та в необхідному обсязі безоплатну вторинну правову 
допомогу; 

3) приймати до провадження справи осіб, які потребують безоплатної 
вторинної правової допомоги, відповідно до договорів, укладених з Центром 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

4) не розголошувати конфіденційну інформацію про особу, яка стала 
відомою у зв'язку з наданням безоплатної вторинної правової допомоги. 

2. Адвокат, який надає безоплатну вторинну правову допомогу на 
постійній основі за контрактом чи на тимчасовій основі на підставі договору, 
має всі обов'язки, встановлені Законом України "Про адвокатуру та адво-
катську діяльність", іншими законами України. 

{Частина друга статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
5076-VI від 05.07.2012} 

 
Розділ IV  

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ  
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ТА ЇЇ ФІНАНСУВАННЯ 

Стаття 27. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері надання 
безоплатної правової допомоги 

1. Кабінет Міністрів України: 
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1) затверджує порядок і умови проведення конкурсу та вимоги до про-
фесійного рівня адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної 
правової допомоги; 

2) встановлює порядок і умови укладення контрактів з адвокатами, які 
надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі; 

3) встановлює порядок і умови укладення договорів з адвокатами, які 
надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі; 

4) встановлює порядок інформування центрів з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги про випадки затримання осіб. 

5) встановлює розмір та порядок оплати діяльності суб'єктів надання без-
оплатної вторинної правової допомоги; 

{Частину першу статті 27 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 
5076-VI від 05.07.2012} 

6) затверджує положення про Координаційний центр з надання правової 
допомоги. 

{Частину першу статті 27 доповнено пунктом 6 згідно із Законом № 
1697-VII від 14.10.2014} 

Стаття 28. Повноваження Міністерства юстиції України у сфері надання 
безоплатної правової допомоги 

1. Міністерство юстиції України: 
1) забезпечує координацію діяльності центральних органів виконавчої 

влади щодо реалізації політики держави у сфері надання безоплатної право-
вої допомоги; 

2) здійснює загальне управління у сфері надання безоплатної первинної 
правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги; 

3) відповідає за впровадження та функціонування системи безоплатної 
вторинної правової допомоги; 

4) утворює центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 
5) подає до Кабінету Міністрів України проекти законів та інших норма-

тивно-правових актів у сфері надання безоплатної правової допомоги; 
6) надає методичну допомогу органам виконавчої влади та органам 

місцевого самоврядування з питань, що стосуються надання безоплатної пер-
винної правової допомоги; 

7) встановлює порядок ведення Координаційним центром з надання пра-
вової допомоги Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 
допомогу; 

{Пункт 7 частини першої статті 28 в редакції Закону № 1697-VII від 
14.10.2014} 

8) забезпечує проведення конкурсів головними управліннями юстиції в 
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для за-
лучення адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

9) аналізує практику застосування цього Закону; 
10) затверджує стандарти якості надання безоплатної правової допомоги; 
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11) співпрацює з центральними органами виконавчої влади з питань ре-
алізації цього Закону; 

12) затверджує Типове положення про установи з надання безоплатної 
первинної правової допомоги; 

13) затверджує порядок та критерії залучення органами місцевого са-
моврядування юридичних осіб приватного права до надання безоплатної 
первинної правової допомоги; 

14) затверджує Положення про центри з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги; 

15) виконує інші функції у сфері надання безоплатної правової допомоги, 
встановлені законами та міжнародними договорами України, згода на 
обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Стаття 29. Фінансування безоплатної правової допомоги 
1. Фінансування безоплатної первинної правової допомоги здійснюється 

за рахунок видатків Державного бюджету України на утримання відповідних 
органів виконавчої влади, місцевих бюджетів та інших джерел. 

2. Фінансування безоплатної вторинної правової допомоги здійснюється 
за рахунок видатків Державного бюджету України. 

 
Розділ V  

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЩОДО НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ 
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУ-

ВАННЯ, ПОСАДОВИХ І СЛУЖБОВИХ ОСІБ 
Стаття 30. Оскарження рішень щодо надання безоплатної правової до-

помоги 
1. Відмова органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, 

установи у наданні безоплатної первинної правової допомоги, службових та 
посадових осіб у наданні первинної правової допомоги може бути оскаржена 
в установленому законом порядку до суду. 

2. Рішення Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги можуть бути 
оскаржені в установленому законом порядку до суду. 

Стаття 31. Оскарження дій та бездіяльності посадових осіб, які порушу-
ють порядок надання безоплатної правової допомоги 

1. Дії та бездіяльність посадових і службових осіб, які порушують поря-
док та строки розгляду звернень про надання безоплатної правової допомоги, 
надання неякісної правової допомоги можуть бути оскаржені в установлено-
му законом порядку до суду та в адміністративному порядку. 

Стаття 32. Відповідальність за порушення законодавства про безоплатну 
правову допомогу 

1. Особи, які порушили цей Закон, несуть відповідальність у порядку, 
встановленому законом. 
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2. Особи, які подали завідомо неправдиві відомості або фальшиві доку-
менти, що стали підставою для віднесення їх до категорій осіб, які мають 
право на безоплатну вторинну правову допомогу, несуть відповідальність у 
порядку, встановленому законом. 

 
Розділ VI  

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опубліку-

вання, крім: 
розділу III цього Закону, який набирає чинності поетапно після початку 

діяльності центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 
підпунктів 1-4 та 7 пункту 7 розділу VI "Прикінцеві та перехідні поло-

ження" цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2013 року. 
2. Міністерство юстиції України до 1 січня 2013 року утворює центри з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги при головних управліннях 
юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. 

3. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги з 1 січня 
2013 року забезпечують надання правової допомоги особам, зазначеним 
у пунктах 3-7 частини першої статті 14 цього Закону. 

4. До початку надання центрами з надання безоплатної вторинної право-
вої допомоги такої допомоги слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд призна-
чають захисника через адвокатські об'єднання, а на території адміністратив-
но-територіальних одиниць, на якій центри розпочали надання такої допомо-
ги, - через зазначені центри. 

{Пункт 4 розділу VI із змінами, внесеними згідно із Законом № 4652-VI від 
13.04.2012} 

5. Адвокати, які були призначені через об'єднання адвокатів до початку 
надання центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги такої 
допомоги на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, 
зобов'язані завершити ведення справ, які перебувають в їх провадженні, крім 
випадків, установлених законом. 

6. Надання безоплатної вторинної правової допомоги всім категоріям 
осіб, зазначеним у статті 14 цього Закону, в повному обсязі забезпечується з 
1 липня 2015 року. 

{Пункт 6 розділу VI із змінами, внесеними згідно із Законом № 726-VII від 
16.01.2014 - втратив чинність на підставі Закону № 732-VII від 28.01.2014; 
із змінами, внесеними згідно із Законом № 733-VII від 28.01.2014; в редакції 
Закону № 1697-VII від 14.10.2014} 

7. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 
{Підпункт 1 пункту 7 розділу VI втратив чинність на підставі Кодек-

су № 4651-VI від 13.04.2012} 
2) статтю 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) допов-
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нити частинами третьою та четвертою такого змісту: 
"Якщо особа є суб'єктом права на безоплатну вторинну правову допомо-

гу, у розгляді справи про адміністративне правопорушення може брати 
участь адвокат, який призначений Центром з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. Зазначений адвокат має права, передбачені частиною 
першою цієї статті та іншими законами. 

Повноваження адвоката, призначеного Центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, підтверджуються дорученням, що видається 
Центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги"; 

{Підпункт 3 пункту 7 розділу VI втратив чинність на підставі Закону № 
580-VIII від 02.07.2015} 

{Підпункт 4 пункту 7 розділу VI втратив чинність на підставі Закону № 
5076-VI від 05.07.2012} 

5) у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості 
Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами): 

частину першу статті 26 доповнити пунктом 39-1 такого змісту: 
"39-1) створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюд-

жету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призна-
чення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому зако-
ном порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безо-
платної первинної правової допомоги"; 

доповнити статтею 38-1 такого змісту: 
"Стаття 38-1. Повноваження у сфері надання безоплатної первинної пра-

вової допомоги 
1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у 

сфері надання безоплатної первинної правової допомоги належать такі власні 
(самоврядні) повноваження: 

1) утворення в установленому порядку установ з надання безоплатної 
первинної правової допомоги з урахуванням потреб територіальної громади; 

2) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо утворення 
установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, вирішення пи-
тань про чисельність працівників таких установ, про витрати на їх утриман-
ня, здійснення матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, надання 
для їх функціонування необхідних приміщень; 

3) забезпечення координації діяльності установ з надання безоплатної 
первинної правової допомоги на території відповідної адміністративно-
територіальної одиниці; 

4) здійснення фінансування установ з надання безоплатної первинної 
правової допомоги та контролю за використанням коштів такими установами 
за призначенням; 

5) розгляд письмових звернень про надання безоплатної первинної пра-
вової допомоги та надання такої допомоги з питань, що належать до їх ком-
петенції, відповідно до закону; 
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6) надання роз'яснень положень законодавства та консультацій щодо по-
рядку звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

7) забезпечення особистого прийому осіб для надання безоплатної пер-
винної правової допомоги; 

8) залучення на підставі договорів адвокатів, фізичних та юридичних осіб 
приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги; 

9) координація діяльності з місцевими органами виконавчої влади та те-
риторіальними органами центральних органів виконавчої влади щодо надан-
ня безоплатної первинної правової допомоги; 

10) надання документів та інших матеріалів або їх копій, необхідних у 
зв'язку з наданням безоплатної вторинної правової допомоги; 

11) організація семінарів, конференцій з питань безоплатної первинної 
правової допомоги. 

2. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад взаємодіють з цен-
трами з надання безоплатної вторинної правової допомоги та надають їм 
сприяння в межах своїх повноважень"; 

{Підпункт 6 пункту 7 розділу VI втратив чинність на підставі Закону № 
3671-VI від 08.07.2011} 

7) статтю 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу 
України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208; 2008 р., 
№ 26, ст. 243; 2009 р., № 24, ст. 298; 2010 р., № 6, ст. 46; 2011 р., № 32, ст. 
316) доповнити пунктами 28 і 29 такого змісту: 

"28) забезпечення затриманим особам з моменту їх затримання права за-
хищати себе особисто або користуватися правовою допомогою захисника; 

29) інформування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України, Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги про 
кожний випадок затримання осіб згідно з дорученням правоохоронних ор-
ганів України та адміністративного затримання осіб, крім випадків, якщо 
особа захищає себе особисто чи запросила захисника". 

8. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання 
чинності цим Законом: 

підготувати і подати до Верховної Ради України пропозиції про приве-
дення законів України у відповідність із цим Законом; 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 
забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових 

актів, необхідних для реалізації цього Закону; 
забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових 

актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України. 
 

Президент України 
 

м. Київ  
2 червня 2011 року  
№ 3460-VI        В.ЯНУКОВИЧ 
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З А К О Н  У К Р А Ї Н И  

Про адвокатуру та адвокатську діяльність 
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 27, ст.282) 

{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1702-VII від 14.10.2014, 
ВВР, 2014, № 50-51, ст.2057 № 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 
30, ст.542 № 1791-VIII від 20.12.2016 № 1798-VIII від 21.12.2016} 
Цей Закон визначає правові засади організації і діяльності адвокатури та 

здійснення адвокатської діяльності в Україні. 
 

Розділ I  
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення основних термінів 
1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні: 
1) адвокат - фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на 

підставах та в порядку, що передбачені цим Законом; 
2) адвокатська діяльність - незалежна професійна діяльність адвоката що-

до здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової до-
помоги клієнту; 

3) адвокатське самоврядування - гарантоване державою право адвокатів 
самостійно вирішувати питання організації та діяльності адвокатури в поряд-
ку, встановленому цим Законом; 

4) договір про надання правової допомоги - домовленість, за якою одна 
сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язується 
здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги 
другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а 
клієнт зобов’язується оплатити надання правової допомоги та фактичні вит-
рати, необхідні для виконання договору; 

5) захист - вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні захисту 
прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудно-
го, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосу-
вання примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішуєть-
ся питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосов-
но якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а 
також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час 
розгляду справи про адміністративне правопорушення; 

6) інші види правової допомоги - види адвокатської діяльності з надання 
правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, правового 
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супроводу діяльності клієнта, складення заяв, скарг, процесуальних та інших 
документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації 
прав, свобод і законних інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також 
на сприяння їх відновленню в разі порушення; 

7) клієнт - фізична або юридична особа, держава, орган державної влади, 
орган місцевого самоврядування, в інтересах яких здійснюється адвокатська 
діяльність; 

8) конфлікт інтересів - суперечність між особистими інтересами адвоката 
та його професійними правами і обов’язками, наявність якої може вплинути 
на об’єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його 
професійних обов’язків, а також на вчинення чи невчинення ним дій під час 
здійснення адвокатської діяльності; 

9) представництво - вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпе-
ченні реалізації прав і обов’язків клієнта в цивільному, господарському, 
адміністративному та конституційному судочинстві, в інших державних ор-
ганах, перед фізичними та юридичними особами, прав і обов’язків потерпіло-
го під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також прав 
і обов’язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кри-
мінальному провадженні. 

Стаття 2. Адвокатура України 
1. Адвокатура України - недержавний самоврядний інститут, що забезпе-

чує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової до-
помоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання ор-
ганізації і діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом. 

2. Адвокатуру України складають всі адвокати України, які мають право 
здійснювати адвокатську діяльність. 

3. З метою забезпечення належного здійснення адвокатської діяльності, 
дотримання гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних прав ад-
вокатів, забезпечення високого професійного рівня адвокатів та вирішення 
питань дисциплінарної відповідальності адвокатів в Україні діє адвокатське 
самоврядування. 

Стаття 3. Правова основа діяльності адвокатури України 
1. Правовою основою діяльності адвокатури України є Конституція 

України, цей Закон, інші законодавчі акти України. 
Стаття 4. Принципи та засади здійснення адвокатської діяльності 
1. Адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства пра-

ва, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інте-
ресів. 

2. Адвокат України здійснює адвокатську діяльність на всій території 
України та за її межами, якщо інше не передбачено міжнародним договором, 
згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або законо-
давством іноземної держави. 

3. Адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в 
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організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського 
об’єднання (організаційні форми адвокатської діяльності). 

4. Адвокат іноземної держави здійснює адвокатську діяльність на тери-
торії України відповідно до цього Закону, якщо інше не передбачено 
міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною 
Радою України. 

Стаття 5. Адвокатура і держава 
1. Адвокатура є незалежною від органів державної влади, органів місце-

вого самоврядування, їх посадових та службових осіб. 
2. Держава створює належні умови для діяльності адвокатури та забезпе-

чує дотримання гарантій адвокатської діяльності. 
 

Розділ II  
НАБУТТЯ ПРАВА НА ЗАНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЮ  

ДІЯЛЬНІСТЮ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ  
АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Стаття 6. Адвокат 
1. Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну 

освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше 
двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випад-
ків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отрима-
ла свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

2. Не може бути адвокатом особа, яка: 
1) має непогашену чи незняту в установленому законом порядку су-

димість за вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також злочину се-
редньої тяжкості, за який призначено покарання у виді позбавлення волі; 

2) визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною; 
3) позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю, - протягом двох 

років з дня прийняття рішення про припинення права на заняття адвокатсь-
кою діяльністю; 

4) звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, з державної 
служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення при-
сяги, вчинення корупційного правопорушення, - протягом трьох років з дня 
такого звільнення. 

3. Для цілей цієї статті: 
1) повна вища юридична освіта - повна вища юридична освіта, здобута в 

Україні, а також повна вища юридична освіта, здобута в іноземних державах 
та визнана в Україні в установленому законом порядку; 

2) стаж роботи в галузі права - стаж роботи особи за спеціальністю після 
здобуття нею повної вищої юридичної освіти. 

Стаття 7. Вимоги щодо несумісності 
1. Несумісною з діяльністю адвоката є: 
1) робота на посадах осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 
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Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"; 
2) військова або альтернативна (невійськова) служба; 
3) нотаріальна діяльність; 
4) судово-експертна діяльність. 
Вимоги щодо несумісності з діяльністю адвоката, передбачені пунктом 1 

цієї частини, не поширюються на депутатів Верховної Ради Автономної Рес-
публіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повно-
важення у відповідній раді на постійній основі). 

{Абзац шостий частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 1798-VIII від 21.12.2016} 

2. У разі виникнення обставин несумісності, встановлених частиною 
першою цієї статті, адвокат у триденний строк з дня виникнення таких обста-
вин подає до ради адвокатів регіону за адресою свого робочого місця заяву 
про зупинення адвокатської діяльності. 

Стаття 8. Допуск до складення кваліфікаційного іспиту 
1. Особа, яка виявила бажання стати адвокатом та відповідає вимогам ча-

стин першої та другої статті 6 цього Закону, має право звернутися до 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за місцем проживання із 
заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту. Порядок допуску 
до складення кваліфікаційного іспиту та перелік документів, що додаються 
до заяви, затверджуються Радою адвокатів України. 

2. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури перевіряє 
відповідність особи вимогам, установленим частинами першою та другою 
статті 6 цього Закону. З метою перевірки повноти та достовірності відомо-
стей, повідомлених особою, яка виявила бажання стати адвокатом, і за наяв-
ності письмової згоди такої особи кваліфікаційно-дисциплінарна комісія ад-
вокатури, кваліфікаційна палата або визначений нею член палати можуть 
звертатися із запитами до органів державної влади, органів місцевого са-
моврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і ор-
ганізацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських 
об’єднань, що зобов’язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання 
запиту надати необхідну інформацію. 

Відмова в наданні інформації на такий запит, несвоєчасне або неповне 
надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть 
за собою відповідальність, установлену законом. 

У разі ненадання особою, яка виявила бажання стати адвокатом, письмо-
вої згоди на перевірку повноти та достовірності повідомлених нею відомо-
стей така особа до кваліфікаційного іспиту не допускається. 

3. Строк розгляду заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту 
не повинен перевищувати тридцяти днів з дня її надходження. 

За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів 
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури приймає рішення про: 

1) допуск особи до кваліфікаційного іспиту; 
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2) відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту. 
Особі, яка звернулася із заявою про допуск до складення кваліфікаційно-

го іспиту, повідомляється про прийняте рішення письмово протягом трьох 
днів з дня його прийняття. У разі прийняття рішення про відмову в допуску 
особи до кваліфікаційного іспиту в рішенні кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури в обов’язковому порядку зазначаються причини такої 
відмови. 

4. Рішення про відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту може 
бути оскаржено до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
або до суду протягом тридцяти днів з дня його отримання. 

Стаття 9. Кваліфікаційний іспит 
1. Кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка виявила бажання ста-

ти адвокатом. 
2. Кваліфікаційний іспит полягає у виявленні теоретичних знань у галузі 

права, історії адвокатури, адвокатської етики особи, яка виявила бажання 
стати адвокатом, а також у виявленні рівня її практичних навичок та умінь у 
застосуванні закону. 

Організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється 
кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

Порядок складення кваліфікаційних іспитів, методика оцінювання та 
програма кваліфікаційних іспитів затверджуються Радою адвокатів України. 
Рада адвокатів України може встановити плату за складення кваліфікаційно-
го іспиту та порядок її внесення. 

Кваліфікаційні іспити проводяться не рідше одного разу на три місяці. 
3. Особі, яка склала кваліфікаційний іспит, протягом десяти днів з дня 

складення кваліфікаційного іспиту кваліфікаційно-дисциплінарна комісія ад-
вокатури безоплатно видає свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту. 

Свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту дійсне протягом трьох 
років з дня складення іспиту. 

Зразок свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту затверджується 
Радою адвокатів України. 

4. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може бути допущена до 
складення такого іспиту повторно не раніше ніж через шість місяців. Особа, 
яка не склала кваліфікаційний іспит повторно, може бути допущена до 
наступного кваліфікаційного іспиту не раніше ніж через один рік. 

5. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може протягом тридцяти 
днів з дня отримання рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвока-
тури оскаржити його до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адво-
катури або до суду, які можуть залишити оскаржуване рішення без змін, або 
зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури провести по-
вторний кваліфікаційний іспит у найближчий час проведення таких іспитів. 

Стаття 10. Стажист адвоката. Стажування 
1. Стажування полягає в перевірці готовності особи, яка отримала 
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свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту, самостійно здійснювати 
адвокатську діяльність. Стажування здійснюється протягом шести місяців 
під керівництвом адвоката за направленням ради адвокатів регіону. 

2. Стажистом адвоката може бути особа, яка на день початку стажування 
має дійсне свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту. 

Стажування може здійснюватися у вільний від основної роботи час ста-
жиста. 

3. Керівником стажування може бути адвокат України, який має стаж ад-
вокатської діяльності не менше п’яти років. В одного адвоката можуть про-
ходити стажування не більше трьох стажистів одночасно. Рада адвокатів 
регіону може призначити керівника стажування з числа адвокатів, адреса ро-
бочого місця яких знаходиться у відповідному регіоні. 

4. Порядок проходження стажування, програма та методика оцінювання 
стажування, розмір внеску на проходження стажування та порядок його 
сплати затверджуються Радою адвокатів України. 

Розмір внеску на проходження стажування визначається з урахуванням 
потреби покриття витрат на забезпечення діяльності ради адвокатів регіону, 
Ради адвокатів України та витрат керівника стажування, пов’язаних з таким 
стажуванням, і не може перевищувати трьох мінімальних заробітних плат 
станом на день подання особою заяви про призначення стажування. 

При цьому внесок розподіляється таким чином: 
70 відсотків внеску сплачується стажистом безпосередньо на користь 

керівника стажування та використовується виключно для забезпечення про-
ходження стажування та компенсації витрат такого керівника; 

30 відсотків сплачується стажистом на забезпечення діяльності ради ад-
вокатів регіону, Ради адвокатів України. 

{Частина четверта статті 10 в редакції Закону № 1791-VIII від 
20.12.2016} 

5. Від проходження стажування звільняються особи, які на день звернен-
ня із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту мають стаж 
роботи помічника адвоката не менше одного року за останні два роки. 

6. За результатами стажування керівник стажування складає звіт про 
оцінку стажування та направляє його раді адвокатів регіону. 

7. Результати стажування оцінюються радою адвокатів регіону протягом 
тридцяти днів з дня отримання звіту. 

За оцінкою результатів стажування рада адвокатів регіону приймає 
рішення про: 

1) видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; 
2) продовження стажування на строк від одного до трьох місяців. 
Стажист адвоката та керівник стажування повідомляються про прийняте 

рішення письмово протягом трьох днів з дня його прийняття. 
8. Рішення ради адвокатів регіону про продовження стажування може бу-

ти оскаржено стажистом адвоката або керівником стажування протягом 
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тридцяти днів з дня його отримання до Ради адвокатів України або до суду, 
які можуть залишити оскаржуване рішення без змін, або зобов’язати раду ад-
вокатів регіону видати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяль-
ністю. 

9. У разі якщо за результатами стажування рада адвокатів регіону прий-
няла рішення про продовження стажування, розмір додаткового внеску не 
може перевищувати 0,5 мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 
день прийняття зазначеного рішення, за кожний місяць додаткового ста-
жування. 

{Статтю 10 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом № 1791-
VIII від 20.12.2016} 

Стаття 11. Присяга адвоката України 
1. Особа, стосовно якої радою адвокатів регіону прийнято рішення про 

видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, не пізніше 
тридцяти днів з дня прийняття цього рішення складає перед радою адвокатів 
регіону присягу адвоката України такого змісту: 

"Я, (ім’я та прізвище), урочисто присягаю у своїй адвокатській діяльності 
дотримуватися принципів верховенства права, законності, незалежності та 
конфіденційності, правил адвокатської етики, чесно і сумлінно забезпечувати 
право на захист та надавати правову допомогу відповідно до Конституції 
України і законів України, з високою відповідальністю виконувати покладені 
на мене обов’язки, бути вірним присязі". 

2. Текст присяги адвоката України підписується адвокатом і зберігається 
радою адвокатів регіону, а її копія надається адвокату. 

Стаття 12. Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, по-
свідчення адвоката України 

1. Особі, яка склала присягу адвоката України, радою адвокатів регіону у 
день складення присяги безоплатно видаються свідоцтво про право на занят-
тя адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України. 

2. Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю і посвідчення 
адвоката України не обмежуються віком особи та є безстроковими. 

Зразки свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю і посвід-
чення адвоката України затверджуються Радою адвокатів України. 

Стаття 13. Здійснення адвокатської діяльності адвокатом індивідуально 
1. Адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, є само-

зайнятою особою. 
2. Адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, може 

відкривати рахунки в банках, мати печатку, штампи, бланки (у тому числі 
ордера) із зазначенням свого прізвища, імені та по батькові, номера і дати 
видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Стаття 14. Адвокатське бюро 
1. Адвокатське бюро є юридичною особою, створеною одним адвокатом, 

і діє на підставі статуту. Найменування адвокатського бюро повинно включа-
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ти прізвище адвоката, який його створив. 
2. Державна реєстрація адвокатського бюро здійснюється у порядку, 

встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб 
та фізичних осіб - підприємців", з урахуванням особливостей, передбачених 
цим Законом. 

3. Адвокатське бюро має самостійний баланс, може відкривати рахунки у 
банках, мати печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням. 

4. Про створення, реорганізацію або ліквідацію адвокатського бюро адво-
кат, який створив адвокатське бюро, протягом трьох днів з дня внесення 
відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб - підприємців письмово повідомляє відповідну раду адвокатів 
регіону. 

5. Стороною договору про надання правової допомоги є адвокатське бюро. 
6. Адвокатське бюро може залучати до виконання укладених бюро дого-

ворів про надання правової допомоги інших адвокатів на договірних засадах. 
Адвокатське бюро зобов’язане забезпечити дотримання професійних прав 
адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. 

Стаття 15. Адвокатське об’єднання 
1. Адвокатське об’єднання є юридичною особою, створеною шляхом 

об’єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту. 
2. Державна реєстрація адвокатського об’єднання здійснюється в поряд-

ку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб - підприємців", з урахуванням особливостей, передба-
чених цим Законом. 

3. Адвокатське об’єднання має самостійний баланс, може відкривати 
рахунки у банках, мати печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням. 

4. Про створення, реорганізацію або ліквідацію адвокатського 
об’єднання, зміну складу його учасників адвокатське об’єднання протягом 
трьох днів з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців письмово повідомляє 
відповідну раду адвокатів регіону. 

5. Стороною договору про надання правової допомоги є адвокатське 
об’єднання. Від імені адвокатського об’єднання договір про надання правової 
допомоги підписується учасником адвокатського об’єднання, уповноваже-
ним на це довіреністю або статутом адвокатського об’єднання. 

6. Адвокатське об’єднання може залучати до виконання укладених 
об’єднанням договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на 
договірних засадах. Адвокатське об’єднання зобов’язане забезпечити дотри-
мання професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. 

Стаття 16. Помічник адвоката 
1. Адвокат може мати помічників з числа осіб, які мають повну вищу 

юридичну освіту. Помічники адвоката працюють на підставі трудового дого-
вору (контракту), укладеного з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським 
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об’єднанням, з додержанням вимог цього Закону і законодавства про працю. 
2. Помічник адвоката виконує доручення адвоката у справах, що знахо-

дяться у провадженні адвоката, крім тих, що належать до процесуальних по-
вноважень (прав та обов’язків) адвоката. 

3. Положення про помічника адвоката затверджується Радою адвокатів 
України. 

4. Помічнику адвоката забороняється суміщати роботу в адвоката з 
діяльністю, несумісною з діяльністю адвоката. Помічником адвоката не мо-
жуть бути особи, зазначені в частині другій статті 6 цього Закону. 

Стаття 17. Єдиний реєстр адвокатів України 
1. Рада адвокатів України забезпечує ведення Єдиного реєстру адвокатів 

України з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інфор-
мації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іно-
земних держав, які відповідно до цього Закону набули права на заняття адво-
катською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми 
адвокатської діяльності. Внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів 
України здійснюється радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України. 

2. До Єдиного реєстру адвокатів України вносяться такі відомості: 
1) прізвище, ім’я та по батькові адвоката; 
2) номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю, номер і дата прийняття рішення про видачу свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю (номер і дата прийняття рішення про 
включення адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів 
України); 

3) найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської 
діяльності, номери засобів зв’язку; 

4) адреса робочого місця адвоката, номери засобів зв’язку; 
5) інформація про зупинення або припинення права на заняття адвокатсь-

кою діяльністю; 
6) інші відомості, передбачені цим Законом. 
Адресою робочого місця адвоката є місцезнаходження обраної адвокатом 

організаційної форми адвокатської діяльності або адреса фактичного місця 
здійснення адвокатської діяльності, якщо вона є відмінною від місцезнаход-
ження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності. У 
разі наявності декількох адрес робочих місць адвоката до Єдиного реєстру 
адвокатів України вноситься лише одна адреса робочого місця адвоката. 

3. Адвокат протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе, що вне-
сені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, пись-
мово повідомляє про такі зміни раду адвокатів регіону за адресою свого ро-
бочого місця, крім випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

4. Інформація, внесена до Єдиного реєстру адвокатів України, є відкри-
тою на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України. Рада 
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адвокатів України і відповідні ради адвокатів регіонів надають витяги з 
Єдиного реєстру адвокатів України за зверненням адвоката або іншої особи. 

5. Відомості, що підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів 
України, включаються до нього не пізніше дня, наступного за днем отриман-
ня радою адвокатів регіону відповідної інформації, крім випадків, установле-
них цим Законом. 

6. Порядок ведення Єдиного реєстру адвокатів України затверджується 
Радою адвокатів України. 

7. З метою ведення Єдиного реєстру адвокатів України дозволяється 
обробка персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з пи-
тань захисту персональних даних. 

Стаття 18. Об’єднання адвокатів 
1. Адвокати мають право створювати в установленому законом порядку 

місцеві, всеукраїнські і міжнародні об’єднання. 
2. Адвокати, їх об’єднання можуть бути членами міжнародних ор-

ганізацій адвокатів та юристів. 
 

Розділ III  
ВИДИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ 

АДВОКАТА. ГАРАНТІЇ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Стаття 19. Види адвокатської діяльності 
1. Видами адвокатської діяльності є: 
1) надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових пи-

тань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів дер-
жавної влади, органів місцевого самоврядування, держави; 

2) складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового 
характеру; 

3) захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинувачено-
го, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передба-
чається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру 
або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, 
особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі 
(екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної 
відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопору-
шення; 

4) надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні; 
5) представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про 

адміністративне правопорушення, прав і обов’язків потерпілого, цивільного 
позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні; 

6) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час 
здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційно-
го судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та 
юридичними особами; 
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7) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнарод-
них судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних 
держав, статутними документами міжнародних судових органів та інших 
міжнародних організацій або міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України; 

8) надання правової допомоги під час виконання та відбування кри-
мінальних покарань. 

Адвокат може здійснювати інші види адвокатської діяльності, не заборо-
нені законом. 

Стаття 20. Професійні права адвоката 
1. Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти 

будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та догово-
ром про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання до-
говору про надання правової допомоги, зокрема: 

1) звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання 
копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самовряду-
вання, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, гро-
мадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних 
осіб); 

2) представляти і захищати права, свободи та інтереси фізичних осіб, 
права та інтереси юридичних осіб у суді, органах державної влади та органах 
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях неза-
лежно від форми власності, громадських об’єднаннях, перед громадянами, 
посадовими і службовими особами, до повноважень яких належить вирішен-
ня відповідних питань в Україні та за її межами; 

3) ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необ-
хідними для адвокатської діяльності документами та матеріалами, крім тих, 
що містять інформацію з обмеженим доступом; 

4) складати заяви, скарги, клопотання, інші правові документи та подава-
ти їх у встановленому законом порядку; 

5) доповідати клопотання та скарги на прийомі в посадових і службових 
осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані 
відповіді на ці клопотання і скарги; 

6) бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях 
колегіальних органів та давати пояснення щодо суті клопотань і скарг; 

7) збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в 
установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, до-
кументи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою; 

8) застосовувати технічні засоби, у тому числі для копіювання матеріалів 
справи, в якій адвокат здійснює захист, представництво або надає інші види 
правової допомоги, фіксувати процесуальні дії, в яких він бере участь, а та-
кож хід судового засідання в порядку, передбаченому законом; 
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9) посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім випадків, 
якщо законом установлено інший обов’язковий спосіб посвідчення копій до-
кументів; 

10) одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що по-
требують спеціальних знань; 

11) користуватися іншими правами, передбаченими цим Законом та ін-
шими законами. 

Стаття 21. Професійні обов’язки адвоката 
1. Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний: 
1) дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської ети-

ки; 
2) на вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про надання 

правової допомоги; 
3) невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів; 
4) підвищувати свій професійний рівень; 
5) виконувати рішення органів адвокатського самоврядування; 
6) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством та договором 

про надання правової допомоги. 
2. Адвокату забороняється: 
1) використовувати свої права всупереч правам, свободам та законним ін-

тересам клієнта; 
2) без згоди клієнта розголошувати відомості, що становлять адвокатську 

таємницю, використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб; 
3) займати у справі позицію всупереч волі клієнта, крім випадків, якщо 

адвокат впевнений у самообмові клієнта; 
4) відмовлятися від надання правової допомоги, крім випадків, установ-

лених законом. 
3. Адвокат забезпечує захист персональних даних про фізичну особу, 

якими він володіє, відповідно до законодавства з питань захисту персональ-
них даних. 

Стаття 22. Адвокатська таємниця 
1. Адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома ад-

вокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудо-
вих відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт (осо-
ба, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з 
передбачених цим Законом підстав) звертався до адвоката, адвокатського 
бюро, адвокатського об’єднання, зміст порад, консультацій, роз’яснень адво-
ката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних 
носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення 
адвокатської діяльності. 

2. Інформація або документи можуть втратити статус адвокатської таєм-
ниці за письмовою заявою клієнта (особи, якій відмовлено в укладенні дого-
вору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав). 
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При цьому інформація або документи, що отримані від третіх осіб і містять 
відомості про них, можуть поширюватися з урахуванням вимог законодав-
ства з питань захисту персональних даних. 

3. Обов’язок зберігати адвокатську таємницю поширюється на адвоката, 
його помічника, стажиста та осіб, які перебувають у трудових відносинах з 
адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а також на особу, 
стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяль-
ністю. Адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання зобов’язані забез-
печити умови, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб до адвокатської 
таємниці або її розголошення. 

4. У разі пред’явлення клієнтом вимог до адвоката у зв’язку з адвокатсь-
кою діяльністю адвокат звільняється від обов’язку збереження адвокатської 
таємниці в межах, необхідних для захисту його прав та інтересів. У такому 
випадку суд, орган, що здійснює дисциплінарне провадження стосовно адво-
ката, інші органи чи посадові особи, які розглядають вимоги клієнта до адво-
ката або яким стало відомо про пред’явлення таких вимог, зобов’язані вжити 
заходів для унеможливлення доступу сторонніх осіб до адвокатської таєм-
ниці та її розголошення. 

5. Особи, винні в доступі сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її 
розголошенні, несуть відповідальність згідно із законом. 

6. Подання адвокатом в установленому порядку та у випадках, передба-
чених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиван-
ню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформації цен-
тральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення, не є порушенням адвокатської таємниці. 

{Статтю 22 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 1702-VII 
від 14.10.2014} 

7. Адвокат не несе дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової 
та кримінальної відповідальності за подання центральному органу вико-
навчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансу-
ванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищен-
ня, інформації про фінансову операцію, навіть якщо такими діями завдано 
шкоди юридичним або фізичним особам, та за інші дії, якщо він діяв у межах 
виконання Закону України "Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню теро-
ризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". 

{Статтю 22 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 1702-VII 
від 14.10.2014} 
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Стаття 23. Гарантії адвокатської діяльності 
1. Професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороня-

ються Конституцією України, цим Законом та іншими законами, зокрема: 
1) забороняються будь-які втручання і перешкоди здійсненню адвокатсь-

кої діяльності; 
2) забороняється вимагати від адвоката, його помічника, стажиста, особи, 

яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адво-
катським об’єднанням, а також від особи, стосовно якої припинено або зупи-
нено право на заняття адвокатською діяльністю, надання відомостей, що є 
адвокатською таємницею. З цих питань зазначені особи не можуть бути до-
питані, крім випадків, якщо особа, яка довірила відповідні відомості, звіль-
нила цих осіб від обов’язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому 
законом; 

3) проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи 
слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється 
на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального про-
курора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, 
міста Києва та міста Севастополя; 

4) забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи ви-
лучення документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності; 

5) адвокату гарантується рівність прав з іншими учасниками проваджен-
ня, дотримання засад змагальності і свободи в наданні доказів та доведенні їх 
переконливості; 

6) життя, здоров’я, честь і гідність адвоката та членів його сім’ї, їх майно 
перебуває під охороною держави, а посягання на них тягнуть відповідаль-
ність, передбачену законом; 

7) адвокату гарантується право на забезпечення безпеки під час участі у 
кримінальному судочинстві в порядку, встановленому законом; 

8) забороняється залучати адвоката до конфіденційного співробітництва 
під час проведення оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, якщо таке 
співробітництво буде пов’язане або може призвести до розкриття адвокатсь-
кої таємниці; 

9) забороняється втручання у приватне спілкування адвоката з клієнтом; 
10) забороняється внесення подання слідчим, прокурором, а також вине-

сення окремої ухвали (постанови) суду щодо правової позиції адвоката у 
справі; 

11) забороняється втручання у правову позицію адвоката; 
12) орган або посадові особи, які затримали адвоката або застосували до 

нього запобіжний захід, зобов’язані негайно повідомити про це відповідну 
раду адвокатів регіону; 

13) повідомлення про підозру адвоката у вчиненні кримінального право-
порушення може бути здійснене виключно Генеральним прокурором, його 
заступником, прокурором Автономної Республіки Крим, області, міста Києва 
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та міста Севастополя; 
14) забороняється притягати до кримінальної чи іншої відповідальності 

адвоката (особу, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття ад-
вокатською діяльністю) або погрожувати застосуванням відповідальності у 
зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності згідно із законом; 

15) не можуть бути підставою для притягнення адвоката до відповідаль-
ності його висловлювання у справі, у тому числі ті, що відображають пози-
цію клієнта, заяви у засобах масової інформації, якщо при цьому не порушу-
ються професійні обов’язки адвоката; 

16) забороняється ототожнення адвоката з клієнтом; 
17) дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється в особ-

ливому порядку. 
Особливості проведення окремих слідчих дій та заходів забезпечення 

кримінального провадження стосовно адвоката визначаються частиною дру-
гою цієї статті. 

{Частина перша статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
1798-VIII від 21.12.2016} 

2. У разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвока-
та, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу 
до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в 
обов’язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується 
відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосу-
вання заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує 
вимоги пунктів 2-4 частини першої цієї статті. 

Під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, 
приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до 
речей і документів адвоката має бути присутній представник ради адвокатів 
регіону, крім випадків, передбачених абзацом четвертим цієї частини. Для 
забезпечення його участі службова особа, яка буде проводити відповідну 
слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, 
завчасно повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення та-
кої процесуальної дії. 

З метою забезпечення дотримання вимог цього Закону щодо адвокатської 
таємниці під час проведення зазначених процесуальних дій представнику ра-
ди адвокатів регіону надається право ставити запитання, подавати свої за-
уваження та заперечення щодо порядку проведення процесуальних дій, що 
зазначаються у протоколі. 

Неявка представника ради адвокатів регіону за умови завчасного по-
відомлення ради адвокатів регіону не перешкоджає проведенню відповідної 
процесуальної дії. 

3. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові 
і службові особи у відносинах з адвокатами зобов’язані дотримуватися ви-
мог Конституції України та законів України, Конвенції про захист прав лю-
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дини і основоположних свобод 1950 року та протоколів до неї, згоду на 
обов’язковість яких надано Верховною Радою України, практики Європейсь-
кого суду з прав людини. 

Стаття 24. Адвокатський запит 
1. Адвокатський запит - письмове звернення адвоката до органу держав-

ної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, 
підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпо-
рядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій доку-
ментів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту. 

До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва 
про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу 
(установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допо-
моги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших 
документів забороняється. 

Адвокатський запит не може стосуватися надання консультацій і 
роз’яснень положень законодавства. 

Надання адвокату інформації та копій документів, отриманих під час 
здійснення кримінального провадження, здійснюється в порядку, встановле-
ному кримінальним процесуальним законом. 

2. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та 
службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських 
об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти 
робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інфор-
мацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій до-
кументів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом. 

У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу ін-
формації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, 
строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти ро-
бочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату 
письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання ад-
вокатського запиту. 

У разі якщо задоволення адвокатського запиту передбачає виготовлення 
копій документів обсягом більш як десять сторінок, адвокат зобов’язаний 
відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат 
не може перевищувати граничні норми витрат на копіювання та друк, вста-
новлені Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про до-
ступ до публічної інформації". 

3. Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або 
неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, 
тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків 
відмови в наданні інформації з обмеженим доступом. 

Стаття 25. Надання адвокатом безоплатної правової допомоги 
1. Порядок та умови залучення адвокатів до надання безоплатної право-
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вої допомоги встановлюються законом. 
2. Оцінка якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплат-

ної первинної правової допомоги здійснюється за зверненням органів місце-
вого самоврядування, а безоплатної вторинної правової допомоги - за звер-
ненням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної 
правової допомоги, комісіями, утвореними для цієї мети радами адвокатів 
регіонів. 

 
Розділ IV  

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 
Стаття 26. Підстави для здійснення адвокатської діяльності 
1. Адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання 

правової допомоги. 
Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання право-

вої допомоги, можуть бути: 
1) договір про надання правової допомоги; 
2) довіреність; 
3) ордер; 
4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання 

безоплатної правової допомоги. 
2. Ордер - письмовий документ, що у випадках, встановлених цим Зако-

ном та іншими законами України, посвідчує повноваження адвоката на 
надання правової допомоги. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро 
або адвокатським об’єднанням та повинен містити підпис адвоката. Рада ад-
вокатів України затверджує типову форму ордера. 

3. Повноваження адвоката як захисника або представника в господарсь-
кому, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному про-
вадженні, розгляді справ про адміністративні правопорушення, а також як 
уповноваженого за дорученням у конституційному судочинстві підтвер-
джуються в порядку, встановленому законом. 

4. Адвокат зобов’язаний діяти в межах повноважень, наданих йому 
клієнтом, у тому числі з урахуванням обмежень щодо вчинення окремих 
процесуальних дій. 

Стаття 27. Форма та зміст договору про надання правової допомоги 
1. Договір про надання правової допомоги укладається в письмовій 

формі. 
2. Договір про надання правової допомоги може вчинятися усно у випад-

ках: 
1) надання усних і письмових консультацій, роз’яснень із правових пи-

тань з подальшим записом про це в журналі та врученням клієнту документа, 
що підтверджує оплату гонорару (винагороди); 

2) якщо клієнт невідкладно потребує надання правової допомоги, а укла-
дення письмового договору за конкретних обставин є неможливим - з по-
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дальшим укладенням договору в письмовій формі протягом трьох днів, а 
якщо для цього існують об’єктивні перешкоди - у найближчий можливий 
строк. 

3. До договору про надання правової допомоги застосовуються загальні 
вимоги договірного права. 

4. Договір про надання правової допомоги може укладатися на користь 
клієнта іншою особою, яка діє в його інтересах. Особливості укладення та 
змісту контрактів (договорів) з адвокатами, які надають безоплатну правову 
допомогу, встановлюються законом, що регулює порядок надання безоплат-
ної правової допомоги. 

5. Зміст договору про надання правової допомоги не може суперечи-
ти Конституції Українита законам України, інтересам держави і суспільства, 
його моральним засадам, присязі адвоката України та правилам адвокатської 
етики. 

Стаття 28. Підстави для відмови в укладенні договору про надання пра-
вової допомоги 

1. Адвокату, адвокатському бюро або адвокатському об’єднанню заборо-
няється укладати договір про надання правової допомоги у разі конфлікту ін-
тересів. 

Адвокату забороняється укладати договір про надання правової допомоги 
і він зобов’язаний відмовитися від виконання договору, укладеного адвока-
том, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням, у разі, якщо: 

1) доручення на виконання дій виходять за межі професійних прав і 
обов’язків адвоката; 

2) результат, досягнення якого бажає клієнт, або засоби його досягнення, 
на яких він наполягає, є протиправними, суперечать моральним засадам сус-
пільства, присязі адвоката України, правилам адвокатської етики; 

3) адвокат брав участь у відповідному провадженні, і це є підставою для 
його відводу згідно з процесуальним законом; 

4) виконання договору про надання правової допомоги може призвести 
до розголошення адвокатської таємниці; 

5) адвокат є членом сім’ї або близьким родичем посадової особи, яка бра-
ла або бере участь у господарському, цивільному, адміністративному судо-
чинстві, кримінальному провадженні, розгляді справи про адміністративне 
правопорушення, щодо яких до адвоката звертаються з пропозицією укла-
дення договору про надання правової допомоги; 

6) виконання договору може суперечити інтересам адвоката, членів його 
сім’ї або близьких родичів, адвокатського бюро або адвокатського 
об’єднання, засновником (учасником) якого він є, професійним обов’язкам 
адвоката, а також у разі наявності інших обставин, що можуть призвести до 
конфлікту інтересів; 

7) адвокат надає правову допомогу іншій особі, інтереси якої можуть су-
перечити інтересам особи, яка звернулася щодо укладення договору про 
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надання правової допомоги. 
2. У разі відмови від укладення договору про надання правової допомоги 

адвокат зобов’язаний зберігати адвокатську таємницю про відомості, що ста-
ли йому відомі від особи, яка звернулася з пропозицією укладення такого до-
говору. 

Стаття 29. Припинення, розірвання договору про надання правової до-
помоги 

1. Дія договору про надання правової допомоги припиняється його на-
лежним виконанням. 

2. Договір про надання правової допомоги може бути достроково припи-
нений за взаємною згодою сторін або розірваний на вимогу однієї із сторін на 
умовах, передбачених договором. При цьому клієнт зобов’язаний оплатити 
адвокату (адвокатському бюро, адвокатському об’єднанню) гонорар (винаго-
роду) за всю роботу, що була виконана чи підготовлена до виконання, а ад-
вокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язаний (зобов’язане) 
повідомити клієнта про можливі наслідки та ризики, пов’язані з достроковим 
припиненням (розірванням) договору. 

Стаття 30. Гонорар 
1. Гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, пред-

ставництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. 
2. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), 

підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення 
тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. 

3. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, 
кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обста-
вини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час. 

 
Розділ V  

ЗУПИНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА НА ЗАНЯТТЯ  
АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

Стаття 31. Зупинення права на заняття адвокатською діяльністю 
1. Право на заняття адвокатською діяльністю зупиняється у разі: 
1) подання адвокатом заяви про зупинення адвокатської діяльності; 
2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно адво-

ката за вчинення злочину, крім випадку, передбаченого пунктом 6 частини 
першої статті 32 цього Закону; 

3) накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинен-
ня права на заняття адвокатською діяльністю; 

4) визнання адвоката за рішенням суду недієздатним або обмежено 
дієздатним. 

2. Накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинен-
ня права на заняття адвокатською діяльністю може застосовуватися виключ-
но у разі: 
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1) повторного протягом року вчинення дисциплінарного проступку; 
2) порушення адвокатом вимог щодо несумісності; 
3) систематичного або грубого одноразового порушення правил адво-

катської етики. 
3. Право на заняття адвокатською діяльністю зупиняється: 
1) з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої цієї статті, - з дня 

подання раді адвокатів регіону за адресою робочого місця адвоката 
відповідної заяви адвоката; 

2) з підстав, передбачених пунктами 2 і 4 частини першої цієї статті, - з 
дня набрання законної сили відповідним рішенням суду; 

3) з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цієї статті, - з дня 
прийняття кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури відповідно-
го рішення. 

Копія рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, перед-
баченого пунктом 3 цієї частини, у триденний строк з дня його прийняття 
надсилається адвокату та відповідній раді адвокатів регіону. Рішення 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення права на 
заняття адвокатською діяльністю може бути оскаржено протягом тридцяти 
днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури або до суду. Оскарження такого рішення не зупиняє його дії. 

4. Право на заняття адвокатською діяльністю поновлюється у разі: 
1) зупинення права з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої 

цієї статті, - з дня, наступного за днем отримання радою адвокатів регіону за-
яви адвоката про поновлення права на заняття адвокатською діяльністю; 

2) зупинення права з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої 
цієї статті, - з дня, наступного за днем отримання радою адвокатів регіону 
підтвердження про погашення або зняття в установленому законом порядку 
судимості; 

3) зупинення права з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої 
цієї статті, - з дня закінчення строку, на який згідно з рішенням 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури було зупинено право на 
заняття адвокатською діяльністю; 

4) зупинення права з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої 
цієї статті, - з дня, наступного за днем отримання радою адвокатів регіону 
відповідного рішення суду. 

У разі зупинення права на заняття адвокатською діяльністю з підстави, 
передбаченої пунктом 3 частини першої цієї статті, таке право також по-
новлюється з дня набрання законної сили відповідним рішенням суду або з 
дня прийняття відповідного рішення Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною 
комісією адвокатури. 

5. Протягом строку зупинення права на заняття адвокатською діяльністю 
адвокат не має права її здійснювати. Такий адвокат також не може брати 
участь у роботі органів адвокатського самоврядування, крім випадків, коли 
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таке право зупинено у зв’язку з призначенням особи на посаду до органу 
державної влади з’їздом адвокатів України. 

6. Відомості про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю 
вносяться до Єдиного реєстру адвокатів України. 

Стаття 32. Припинення права на заняття адвокатською діяльністю 
1. Право на заняття адвокатською діяльністю припиняється шляхом ану-

лювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у разі: 
1) подання адвокатом заяви про припинення права на заняття адвокатсь-

кою діяльністю; 
2) визнання адвоката безвісно відсутнім або оголошення його померлим; 
3) смерті адвоката; 
4) накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді позбав-

лення права на заняття адвокатською діяльністю; 
5) встановлення факту надання недостовірних відомостей для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та складення прися-
ги адвоката України; 

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно адво-
ката за вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також злочину се-
редньої тяжкості, за який призначено покарання у виді позбавлення волі. 

2. Накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді позбав-
лення права на заняття адвокатською діяльністю може застосовуватися 
виключно у разі: 

1) порушення присяги адвоката України; 
2) розголошення адвокатом відомостей, що становлять адвокатську таєм-

ницю, використання їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 
3) заподіяння протиправними діями адвоката, пов’язаними із здійсненням 

ним адвокатської діяльності, значної шкоди клієнту, якщо така шкода вста-
новлена судовим рішенням, що набрало законної сили; 

4) систематичного або грубого одноразового порушення правил адво-
катської етики, що підриває авторитет адвокатури України. 

3. Право на заняття адвокатською діяльністю припиняється: 
1) з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої цієї статті, - з дня 

подання раді адвокатів регіону за адресою робочого місця адвоката 
відповідної заяви адвоката; 

2) з підстав, передбачених пунктами 2 і 6 частини першої цієї статті, - з 
дня набрання законної сили відповідним рішенням суду; 

3) з підстав, передбачених пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, - з 
дня прийняття кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури 
відповідного рішення. 

У разі припинення права на заняття адвокатською діяльністю з підстав, пе-
редбачених пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, копія рішення 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури у триденний строк з дня його 
прийняття надсилається адвокату та відповідній раді адвокатів регіону. Рішення 
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кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про припинення права на за-
няття адвокатською діяльністю може бути оскаржено протягом тридцяти днів з 
дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокату-
ри або до суду. Оскарження такого рішення не зупиняє його дії. 

4. Право на заняття адвокатською діяльністю, припинене з підстав, пе-
редбачених пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, поновлюється з дня 
набрання законної сили відповідним рішенням суду або з дня прийняття 
відповідного рішення Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією ад-
вокатури. 

5. Припинення права особи на заняття адвокатською діяльністю має 
наслідком припинення такої діяльності та права особи на участь у роботі ор-
ганів адвокатського самоврядування. 

6. Особа, стосовно якої прийнято рішення про припинення права на за-
няття адвокатською діяльністю з підстав, передбачених пунктами 4 і 5 части-
ни першої цієї статті, може звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспи-
ту не раніше ніж через два роки з дня прийняття рішення про припинення 
права на заняття адвокатською діяльністю, а з підстави, передбаченої пунк-
том 6 частини першої цієї статті, - з дня погашення або зняття в установле-
ному законом порядку судимості, але не раніше ніж через два роки з дня 
набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно адвоката. 

7. Відомості про припинення права на заняття адвокатською діяльністю 
вносяться до Єдиного реєстру адвокатів України. 

 
Розділ VI  

ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДВОКАТА 
Стаття 33. Загальні умови дисциплінарної відповідальності адвоката 
1. Адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у 

порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом. 
2. Дисциплінарне провадження - процедура розгляду письмової скарги, 

яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного 
проступку. 

3. Дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється 
кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого 
місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України. 

Стаття 34. Підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної 
відповідальності 

1. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідаль-
ності є вчинення ним дисциплінарного проступку. 

2. Дисциплінарним проступком адвоката є: 
1) порушення вимог несумісності; 
2) порушення присяги адвоката України; 
3) порушення правил адвокатської етики; 
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4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до 
її розголошення; 

5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; 
6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 
7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом. 
3. Не є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної 

відповідальності винесення судом або іншим органом рішення не на користь 
його клієнта, скасування або зміна судового рішення або рішення іншого ор-
гану, винесеного у справі, в якій адвокат здійснював захист, представництво 
або надавав інші види правової допомоги, якщо при цьому не було вчинено 
дисциплінарного проступку. 

Стаття 35. Види дисциплінарних стягнень, строк застосування дисци-
плінарних стягнень 

1. За вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути засто-
совано одне з таких дисциплінарних стягнень: 

1) попередження; 
2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від од-

ного місяця до одного року; 
3) для адвокатів України - позбавлення права на заняття адвокатською 

діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а 
для адвокатів іноземних держав - виключення з Єдиного реєстру адвокатів 
України. 

2. Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності 
протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку. 

Стаття 36. Ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність ад-
воката 

1. Право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвока-
тури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою 
для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої по-
ведінки. 

2. Не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про 
дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і викори-
стання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійснен-
ням ним адвокатської діяльності. 

Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за за-
явою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінар-
ного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою). 

Стаття 37. Стадії дисциплінарного провадження 
1. Дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 
1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адво-

ката; 
2) порушення дисциплінарної справи; 
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3) розгляд дисциплінарної справи; 
4) прийняття рішення у дисциплінарній справі. 
Стаття 38. Перевірка відомостей про дисциплінарний проступок адвоката 
1. Заява (скарга) щодо поведінки адвоката, яка може мати наслідком його 

дисциплінарну відповідальність, реєструється кваліфікаційно-
дисциплінарною комісією адвокатури та не пізніше трьох днів з дня її над-
ходження передається до дисциплінарної палати. 

2. Член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії ад-
вокатури за дорученням голови палати проводить перевірку відомостей, 
викладених у заяві (скарзі), та звертається до адвоката для отримання пись-
мового пояснення по суті порушених питань. 

Під час проведення перевірки член дисциплінарної палати 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право опитувати осіб, 
яким відомі обставини вчинення діяння, що має ознаки дисциплінарного 
проступку, отримувати за письмовим запитом від органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, 
керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності 
та підпорядкування, громадських об’єднань, фізичних осіб необхідну для 
проведення перевірки інформацію, крім інформації з обмеженим доступом. 

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та 
службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських 
об’єднань, фізичні особи, яким надіслано запит члена дисциплінарної палати 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, зобов’язані не пізніше де-
сяти робочих днів з дня отримання запиту надати відповідну інформацію, 
копії документів. 

Відмова в наданні інформації на запит члена дисциплінарної палати 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, несвоєчасне або неповне 
надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть 
за собою відповідальність, передбачену законом. 

За результатами перевірки відомостей членом дисциплінарної палати 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури складається довідка, яка 
має містити викладення обставин, виявлених під час перевірки, висновки та 
пропозиції щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи. 

3. Заява (скарга) про дисциплінарний проступок адвоката, довідка та всі 
матеріали перевірки подаються на розгляд дисциплінарної палати 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

Стаття 39. Порушення дисциплінарної справи 
1. За результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний просту-

пок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більшістю голосів членів 
палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або 
відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката. 

2. Рішення про порушення дисциплінарної справи з визначенням місця, 



Збірник основних нормативно-правових актів з надання безоплатної правової допомоги 

52 

дня і часу її розгляду чи про відмову в порушенні дисциплінарної справи 
надсилається або вручається під розписку адвокату та особі, яка ініціювала 
питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, протягом трьох днів з 
дня прийняття такого рішення. До рішення про порушення дисциплінарної 
справи, яке надсилається або вручається адвокату, додається довідка члена 
дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 
складена за результатами перевірки. 

3. Рішення про порушення дисциплінарної справи або про відмову в по-
рушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти 
днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури або до суду. 

Стаття 40. Розгляд дисциплінарної справи 
1. Дисциплінарна справа стосовно адвоката розглядається дисциплінар-

ною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури протягом 
тридцяти днів з дня її порушення. 

2. Розгляд дисциплінарної справи здійснюється на засадах змагальності. 
Під час розгляду справи дисциплінарна палата заслуховує повідомлення чле-
на дисциплінарної палати, який проводив перевірку, про результати пе-
ревірки, пояснення адвоката, стосовно якого порушено дисциплінарну спра-
ву, особи, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адво-
ката, та пояснення інших заінтересованих осіб. 

Адвокат, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, та особа, яка 
ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, мають 
право надавати пояснення, ставити питання учасникам провадження, вислов-
лювати заперечення, подавати докази на підтвердження своїх доводів, заяв-
ляти клопотання і відводи, користуватися правовою допомогою адвоката. 

У разі неможливості з поважних причин брати участь у засіданні 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури адвокат, стосовно якого 
розглядається справа, може надати по суті порушених питань письмові пояс-
нення, які додаються до матеріалів справи. Письмові пояснення адвоката 
оголошуються на засіданні дисциплінарної палати кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури. 

Неявка адвоката чи особи, яка ініціювала питання дисциплінарної 
відповідальності адвоката, на засідання дисциплінарної палати 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без поважних причин за 
умови наявності доказів завчасного повідомлення зазначених осіб про місце, 
день і час засідання не перешкоджає розгляду дисциплінарної справи. У разі 
повторної неявки зазначених осіб на засідання палати розгляд справи 
здійснюється за їх відсутності незалежно від причин неявки. 

3. Розгляд справи про дисциплінарну відповідальність адвоката є відкри-
тим, крім випадків, якщо відкритий розгляд справи може призвести до розго-
лошення адвокатської таємниці. 

4. Під час засідання дисциплінарної палати кваліфікаційно-
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дисциплінарної комісії адвокатури ведеться протокол, який підписується го-
ловуючим та секретарем засідання. 

Стаття 41. Прийняття рішення у дисциплінарній справі 
1. За результатами розгляду дисциплінарної справи дисциплінарна палата 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймає рішення про при-
тягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисци-
плінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення 
або про закриття дисциплінарної справи. Рішення дисциплінарної палати 
приймається більшістю голосів від її загального складу, крім рішення про 
припинення права на заняття адвокатською діяльністю, яке приймається 
двома третинами голосів від її загального складу. 

Рішення у дисциплінарній справі має бути вмотивованим. Під час обран-
ня виду дисциплінарного стягнення враховуються обставини вчинення про-
ступку, його наслідки, особа адвоката та інші обставини. 

2. Рішення у дисциплінарній справі приймається за відсутності адвоката, 
стосовно якого порушено дисциплінарну справу, та особи, яка ініціювала пи-
тання про дисциплінарну відповідальність адвоката. 

Член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адво-
катури, який проводив перевірку відомостей про дисциплінарний проступок 
адвоката, не бере участь у голосуванні. 

3. Рішення оголошується на засіданні дисциплінарної палати 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Копія рішення надси-
лається або вручається під розписку адвокату та особі, яка ініціювала питан-
ня про дисциплінарну відповідальність адвоката, протягом трьох робочих 
днів з дня прийняття рішення. 

Стаття 42. Оскарження рішення у дисциплінарній справі 
1. Адвокат чи особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну 

відповідальність адвоката, має право оскаржити рішення у дисциплінарній 
справі протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження 
рішення не зупиняє його дії. 

2. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури протягом де-
сяти днів з дня отримання заяви (скарги) витребовує матеріали дисциплінар-
ної справи у відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та 
забезпечує розгляд скарги на рішення у дисциплінарній справі протягом 
тридцяти днів з дня одержання матеріалів дисциплінарної справи. 

 
Розділ VII  

АДВОКАТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
Стаття 43. Засади адвокатського самоврядування 
1. Адвокатське самоврядування ґрунтується на принципах виборності, 

гласності, обов’язковості для виконання адвокатами рішень органів адво-
катського самоврядування, підзвітності, заборони втручання органів адво-
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катського самоврядування у професійну діяльність адвоката. 
2. Брати участь у роботі органів адвокатського самоврядування та бути 

обраними до їх складу можуть лише адвокати України. 
Стаття 44. Завдання адвокатського самоврядування 
1. Завданнями адвокатського самоврядування є: 
1) забезпечення незалежності адвокатів, захист від втручання у здійснен-

ня адвокатської діяльності; 
2) підтримання високого професійного рівня адвокатів; 
3) утворення та забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних 

комісій адвокатури; 
4) створення сприятливих умов для здійснення адвокатської діяльності; 
5) забезпечення відкритості інформації про адвокатуру та адвокатську 

діяльність; 
6) забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України; 
7) участь у формуванні Вищої ради правосуддя у порядку, визначеному 

законом. 
{Пункт 7 частини першої статті 44 із змінами, внесеними згідно із За-

коном № 1798-VIII від 21.12.2016} 
Стаття 45. Національна асоціація адвокатів України 
1. Національна асоціація адвокатів України є недержавною неко-

мерційною професійною організацією, яка об’єднує всіх адвокатів України та 
утворюється з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самовря-
дування. 

2. Національна асоціація адвокатів України: 
1) представляє адвокатуру України у відносинах з органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими 
особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми 
власності, громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями, де-
легує представників до органів державної влади; 

2) захищає професійні права адвокатів та забезпечує гарантії адвокатської 
діяльності; 

3) забезпечує високий професійний рівень адвокатів України; 
4) забезпечує доступ та відкритість інформації стосовно адвокатів 

України; 
5) виконує інші функції відповідно до цього Закону. 
3. Національна асоціація адвокатів України є юридичною особою та діє 

через організаційні форми адвокатського самоврядування, передбачені цим 
Законом. 

4. Національна асоціація адвокатів України утворюється з’їздом адво-
катів України та не може бути реорганізована. Ліквідація Національної 
асоціації адвокатів України може бути здійснена лише на підставі закону. 

5. Статут Національної асоціації адвокатів України затверджується 
з’їздом адвокатів України та є її установчим документом. 
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6. З моменту державної реєстрації Національної асоціації адвокатів 
України її членами стають всі особи, які мають свідоцтво про право на занят-
тя адвокатською діяльністю. Інші особи стають членами Національної 
асоціації адвокатів України з моменту складення присяги адвоката України. 

Стаття 46. Організаційні форми адвокатського самоврядування 
1. Організаційними формами адвокатського самоврядування є конферен-

ція адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, 
міста Севастополя), рада адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, 
області, міста Києва, міста Севастополя), Рада адвокатів України, з’їзд адво-
катів України. 

2. Адвокатське самоврядування здійснюється через діяльність конферен-
цій адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, 
міста Севастополя), рад адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, об-
ласті, міста Києва, міста Севастополя), кваліфікаційно-дисциплінарних 
комісій адвокатури (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, 
міста Севастополя), Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокату-
ри, ревізійних комісій адвокатів регіонів (Автономної Республіки Крим, об-
ласті, міста Києва, міста Севастополя), Вищої ревізійної комісії адвокатури, 
Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів України. 

Стаття 47. Конференція адвокатів регіону 
1. Вищим органом адвокатського самоврядування в Автономній Респуб-

ліці Крим, областях, містах Києві та Севастополі є конференція адвокатів 
регіону, адреса робочого місця яких знаходиться відповідно в Автономній 
Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі та відомості про яких 
включено до Єдиного реєстру адвокатів України. 

Квота представництва, порядок висування та обрання делегатів конфе-
ренції адвокатів регіону затверджуються Радою адвокатів України. 

2. Конференція адвокатів регіону скликається радою адвокатів регіону не 
рідше одного разу на рік. Конференцію може бути скликано також за пропо-
зицією не менш як однієї десятої від загальної кількості адвокатів регіону, 
адреса робочого місця яких знаходиться у відповідному регіоні, або Ради ад-
вокатів України. 

У разі якщо рада адвокатів регіону не скликає конференцію протягом 
тридцяти днів з дня надходження пропозиції про її скликання, адвокати, які 
підписали таку пропозицію, або Рада адвокатів України приймають рішення 
про утворення організаційного бюро зі скликання конференції адвокатів 
регіону. Організаційне бюро має права ради адвокатів регіону щодо скликан-
ня і забезпечення проведення конференції та визначає особу, яка головує на 
засіданні конференції. 

3. Про день, час і місце початку роботи конференції адвокатів регіону та 
питання, що вносяться на її обговорення, адвокати повідомляються не пізніш 
як за п’ятнадцять днів до дня початку роботи конференції. 

4. Конференція адвокатів регіону вважається повноважною, якщо в її ро-



Збірник основних нормативно-правових актів з надання безоплатної правової допомоги 

56 

боті бере участь більше половини делегатів конференції. 
5. До повноважень конференції адвокатів регіону належать: 
1) обрання голови та членів ради адвокатів регіону, дострокове відкли-

кання їх з посад; 
2) обрання делегатів на з’їзд адвокатів України; 
3) обрання представника адвокатів регіону до складу Ради адвокатів 

України та Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, достро-
кове відкликання їх з посад; 

4) визначення кількості членів кваліфікаційної і дисциплінарної палат 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, обрання голови та членів 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, дострокове відкликання 
їх з посад; 

5) обрання голови та членів ревізійної комісії адвокатів регіону, достро-
кове відкликання їх з посад; 

6) затвердження штатного розпису і кошторису ради адвокатів регіону, 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; 

7) розгляд та затвердження звіту ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури, висновків ревізійної комісії адвокатів 
регіону, представників адвокатів регіону у складі Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури і Ради адвокатів України; 

8) прийняття інших рішень відповідно до цього Закону. 
6. Конференція адвокатів регіону приймає рішення шляхом голосування 

більшістю голосів делегатів конференції, які беруть участь у її роботі. 
Стаття 48. Рада адвокатів регіону 
1. У період між конференціями адвокатів регіону функції адвокатського 

самоврядування у регіоні виконує рада адвокатів регіону. 
Рада адвокатів регіону підконтрольна і підзвітна конференції адвокатів 

регіону. 
2. Голова та члени ради адвокатів регіону обираються конференцією ад-

вокатів регіону з числа адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких стано-
вить не менше п’яти років та адреса робочого місця яких знаходиться 
відповідно в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві, місті Сева-
стополі і відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів 
України, строком на п’ять років. Одна й та сама особа не може бути головою 
або членом ради адвокатів регіону більше ніж два строки підряд. Кількість 
членів ради адвокатів регіону визначається конференцією адвокатів регіону. 

3. На першому засіданні члени ради адвокатів регіону за пропозицією го-
лови ради обирають зі свого складу заступника голови та секретаря ради. 

Голова, заступник голови, секретар, член ради адвокатів регіону не мо-
жуть одночасно входити до складу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 
ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, Ра-
ди адвокатів України, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності 



Збірник основних нормативно-правових актів з надання безоплатної правової допомоги 

57 

надання адвокатами безоплатної правової допомоги. 
Голова, заступник голови, секретар, член ради адвокатів регіону можуть 

бути достроково відкликані з посади за рішенням органу адвокатського са-
моврядування, який їх обрав на посаду. 

4. Рада адвокатів регіону: 
1) представляє адвокатів регіону; 
2) складає порядок денний, скликає та забезпечує проведення конферен-

ції адвокатів регіону; 
3) забезпечує виконання рішень конференції адвокатів регіону, здійснює 

контроль за їх виконанням; 
4) здійснює інформаційно-методичне забезпечення адвокатів регіону, 

сприяє підвищенню їх кваліфікації; 
5) приймає присягу адвоката України; 
6) визначає представників адвокатури до складу конкурсної комісії з 

відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги; 
7) сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту про-

фесійних і соціальних прав адвокатів; 
8) розпоряджається коштами та майном відповідно до затвердженого 

кошторису; 
9) забезпечує в установленому порядку внесення відомостей до Єдиного 

реєстру адвокатів України; 
10) утворює комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надан-

ня адвокатами безоплатної правової допомоги; 
11) виконує інші функції відповідно до цього Закону, рішень конференції 

адвокатів регіону, Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів України. 
5. Засідання ради адвокатів регіону є повноважним, якщо в його роботі 

бере участь більше половини її членів. Рада адвокатів регіону приймає 
рішення шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості її 
членів. 

6. Голова, заступник голови, секретар ради адвокатів регіону можуть от-
римувати винагороду за свою роботу, розмір та порядок виплати якої вста-
новлюються конференцією адвокатів регіону. 

7. Рада адвокатів регіону є юридичною особою. Повноваження і порядок 
роботи ради адвокатів регіону визначаються цим Законом та положенням про 
раду адвокатів регіону. 

8. Установчим документом ради адвокатів регіону є положення про раду 
адвокатів регіону, яке затверджується Радою адвокатів України. 

Стаття 49. Голова ради адвокатів регіону 
1. Голова ради адвокатів регіону представляє раду в органах державної 

влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, ор-
ганізаціях, перед громадянами. 

2. Голова ради адвокатів регіону забезпечує скликання та проведення 
засідань ради адвокатів регіону, організовує і забезпечує ведення діловодства 
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ради адвокатів регіону, вчиняє інші дії, передбачені положенням про раду 
адвокатів регіону, рішеннями конференції адвокатів регіону, ради адвокатів 
регіону, Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів України. 

3. Голова ради адвокатів регіону може одержувати винагороду за роботу 
в розмірі, встановленому конференцією адвокатів регіону. 

Стаття 50. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури 
1. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури утворюється з ме-

тою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір отри-
мати право на заняття адвокатською діяльністю, та вирішення питань щодо 
дисциплінарної відповідальності адвокатів. 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури підконтрольна та 
підзвітна конференції адвокатів регіону. 

2. Голова та члени кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
обираються конференцією адвокатів регіону з числа адвокатів, стаж адво-
катської діяльності яких становить не менше п’яти років та адреса робочого 
місця яких знаходиться відповідно в Автономній Республіці Крим, області, 
місті Києві, місті Севастополі і відомості про яких включено до Єдиного 
реєстру адвокатів України, строком на п’ять років. Одна й та сама особа не 
може бути головою або членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адво-
катури більше ніж два строки підряд. 

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури організовує і 
забезпечує ведення діловодства кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адво-
катури. 

Голова, член кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бу-
ти достроково відкликаний з посади за рішенням конференції адвокатів 
регіону, яка обрала його на посаду. 

3. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діє у складі 
кваліфікаційної та дисциплінарної палат. Кваліфікаційна палата утворюється 
у складі не більше дев’яти членів, дисциплінарна - не більше одинадцяти 
членів палати. 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є повноважною за 
умови обрання не менше двох третин від кількісного складу кожної з її палат, 
затвердженого конференцією адвокатів регіону. 

Кожна палата на своєму першому засіданні шляхом голосування біль-
шістю голосів від загальної кількості членів палати обирає з числа членів па-
лати голову та секретаря палати. Голова палати за посадою є заступником 
голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

Голова палати, секретар палати за рішенням відповідної палати може бу-
ти достроково відкликаний з посади. 

4. Голова, заступник голови, секретар палати, член кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури не можуть одночасно входити до складу 
Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійної комісії 
адвокатів регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, ради адвокатів 
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регіону, Ради адвокатів України, комісії з оцінювання якості, повноти та 
своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги. 

5. До повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
належать: 

1) організація та проведення кваліфікаційних іспитів; 
2) прийняття рішень щодо видачі свідоцтва про складення 

кваліфікаційного іспиту; 
3) прийняття рішень про зупинення або припинення права на заняття ад-

вокатською діяльністю; 
4) здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвокатів; 
5) вирішення інших питань, віднесених до повноважень кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури цим Законом, рішеннями конференції ад-
вокатів регіону, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 
Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів України. 

У передбачених цим Законом випадках повноваження кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури здійснює її кваліфікаційна або дисци-
плінарна палата. 

6. Засідання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури вважаєть-
ся правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів її палат. 
Засідання палати вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше 
половини її членів. 

7. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймаєть-
ся шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості членів її 
палат. Рішення палати приймається шляхом голосування більшістю голосів 
від загальної кількості її членів, крім випадків, передбачених цим Законом. 

8. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути 
оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. 

9. Голова, заступник голови, секретар палати та члени кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури можуть отримувати винагороду за свою 
роботу, розмір та порядок виплати якої встановлюються конференцією адво-
катів регіону. 

10. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною осо-
бою і діє відповідно до цього Закону, інших законів України та положення 
про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури. 

11. Установчим документом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адво-
катури є положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, 
яке затверджується Радою адвокатів України. 

Стаття 51. Ревізійна комісія адвокатів регіону 
1. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю ради 

адвокатів регіону та кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури 
утворюється і діє ревізійна комісія адвокатів регіону. 

Ревізійна комісія адвокатів регіону підконтрольна і підзвітна конференції 
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адвокатів регіону. 
2. Голова та члени ревізійної комісії адвокатів регіону обираються кон-

ференцією адвокатів регіону з числа адвокатів, стаж адвокатської діяльності 
яких становить не менше п’яти років та адреса робочого місця яких знахо-
диться в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі 
і відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України, стро-
ком на п’ять років. Кількість членів ревізійної комісії адвокатів регіону 
визначається конференцією адвокатів регіону. 

Голова, член ревізійної комісії адвокатів регіону можуть бути достроково 
відкликані з посади за рішенням конференції адвокатів регіону, яка обрала їх 
на посаду. 

Голова, член ревізійної комісії адвокатів регіону не можуть одночасно 
входити до складу Вищої ревізійної комісії адвокатури, кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури, ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України, комісії з 
оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної 
правової допомоги. 

3. За результатами перевірок ревізійна комісія адвокатів регіону складає 
висновки, які подає на розгляд та затвердження конференції адвокатів 
регіону. Ревізійна комісія адвокатів регіону може подавати результати пе-
ревірок Раді адвокатів України та з’їзду адвокатів України. 

Стаття 52. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури 
1. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є колегіальним 

органом, завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність 
кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури. 

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури підконтрольна і 
підзвітна з’їзду адвокатів України та Раді адвокатів України. 

2. До складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
входять тридцять членів, стаж адвокатської діяльності яких становить не 
менше п’яти років: по одному представнику від кожного регіону, які обира-
ються конференцією адвокатів регіону, голова і два заступники голови, які 
обираються шляхом голосування з’їздом адвокатів України. Секретар Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури обирається членами 
комісії шляхом голосування зі складу членів Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури. 

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є повноважною 
за умови обрання не менше двох третин її складу. 

3. Строк повноважень голови, заступників голови, секретаря і членів 
Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури становить п’ять 
років. Одна й та сама особа не може бути головою, заступником голови, сек-
ретарем або членом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
більше ніж два строки підряд. 

Голова, заступник голови, секретар, член Вищої кваліфікаційно-
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дисциплінарної комісії адвокатури можуть бути достроково відкликані з посади 
за рішенням органу адвокатського самоврядування, який обрав їх на посаду. 

Голова, заступник голови, секретар, член Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури не можуть одночасно входити до складу 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійної комісії адво-
катів регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, ради адвокатів регіону, 
Ради адвокатів України, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності 
надання адвокатами безоплатної правової допомоги. 

4. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури: 
1) розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-

дисциплінарних комісій адвокатури; 
2) узагальнює дисциплінарну практику кваліфікаційно-дисциплінарних 

комісій адвокатури; 
3) виконує інші функції відповідно до цього Закону. 
5. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури за результата-

ми розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури має право: 

1) залишити скаргу без задоволення, а рішення кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури без змін; 

2) змінити рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; 
3) скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

та ухвалити нове рішення; 
4) направити справу для нового розгляду до відповідної кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури та зобов’язати кваліфікаційно-
дисциплінарну комісію адвокатури вчинити певні дії. 

6. Засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від за-
гальної кількості членів комісії. Рішення Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури приймаються шляхом голосування біль-
шістю голосів від загальної кількості членів комісії. 

7. Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури мо-
же бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття. 

8. Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури пред-
ставляє Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури в органах 
державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в 
установах, організаціях, перед громадянами. 

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури забезпе-
чує скликання та проведення засідань Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури, розподіляє обов’язки між своїми заступниками, організо-
вує і забезпечує ведення діловодства у Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній 
комісії адвокатури, розпоряджається коштами і майном Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відповідно до затвердже-
ного кошторису, вчиняє інші дії, передбачені цим Законом, положенням про 
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Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, рішеннями Ради 
адвокатів України і з’їзду адвокатів України. 

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може 
отримувати винагороду у розмірі, встановленому з’їздом адвокатів України 
або Радою адвокатів України. 

9. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною 
особою і діє відповідно до цього Закону, інших законів України та положен-
ня про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури. 

10. Установчим документом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури є положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну 
комісію адвокатури, яке затверджується з’їздом адвокатів України. 

Стаття 53. Вища ревізійна комісія адвокатури 
1. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю 

Національної асоціації адвокатів України, її органів, рад адвокатів регіонів, 
Ради адвокатів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, 
Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, діяльністю 
ревізійних комісій адвокатів регіонів утворюється і діє Вища ревізійна 
комісія адвокатури. 

Вища ревізійна комісія адвокатури підконтрольна і підзвітна з’їзду адво-
катів України. 

2. Голова та члени Вищої ревізійної комісії адвокатури обираються 
з’їздом адвокатів України строком на п’ять років з числа адвокатів, стаж ад-
вокатської діяльності яких становить не менше п’яти років. Кількість членів 
Вищої ревізійної комісії адвокатури визначається з’їздом адвокатів України. 

Голова, член Вищої ревізійної комісії адвокатури можуть бути достроко-
во відкликані з посади за рішенням з’їзду адвокатів України. 

Голова, член Вищої ревізійної комісії адвокатури не можуть одночасно 
входити до складу ревізійної комісії адвокатів регіону, кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури, ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України, комісії з 
оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної 
правової допомоги. 

Голова та члени Вищої ревізійної комісії адвокатури можуть отримувати 
винагороду за роботу в її складі у розмірі, встановленому з’їздом адвокатів 
України. 

3. За результатами перевірок Вища ревізійна комісія адвокатури складає 
висновки, які подає на розгляд та затвердження з’їзду адвокатів України. 
Вища ревізійна комісія адвокатури може подавати результати перевірок Раді 
адвокатів України, Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури. 

Стаття 54. З’їзд адвокатів України 
1. Вищим органом адвокатського самоврядування України є з’їзд адво-

катів України. 
2. До складу з’їзду адвокатів України входять делегати, які обираються 
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конференціями адвокатів регіонів шляхом голосування відносною більшістю 
голосів делегатів, які беруть участь у конференції. 

3. Квота представництва, порядок висування та обрання делегатів з’їзду 
адвокатів України, порядок проведення з’їзду адвокатів України встановлю-
ються Радою адвокатів України. 

4. З’їзд адвокатів України скликається Радою адвокатів України не рідше 
одного разу на три роки. З’їзд адвокатів України скликається у шістдесяти-
денний строк за ініціативою Ради адвокатів України або на вимогу не менш 
як однієї десятої від загальної кількості адвокатів, включених до Єдиного 
реєстру адвокатів України, або не менш як однієї третини рад адвокатів 
регіонів. 

У разі якщо Рада адвокатів України не скликає з’їзд адвокатів України 
протягом шістдесяти днів з дня надходження пропозиції про скликання 
з’їзду, адвокати або представники рад адвокатів регіонів, які підписали таку 
пропозицію, приймають рішення про утворення організаційного бюро зі 
скликання з’їзду адвокатів України. Організаційне бюро має право скликати 
та забезпечувати проведення з’їзду адвокатів України, визначати особу, яка 
головує на засіданні з’їзду. 

5. Про день, час і місце початку роботи з’їзду адвокатів України та пи-
тання, що вносяться на його обговорення, адвокати повідомляються не 
пізніш як за двадцять днів до дня початку роботи з’їзду. 

6. З’їзд адвокатів України є правомочним, якщо в ньому бере участь 
більше половини обраних делегатів, які представляють більшість конферен-
цій адвокатів регіонів. 

7. З’їзд адвокатів України: 
1) обирає голову і заступників голови Ради адвокатів України, голову і 

заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 
голову і членів Вищої ревізійної комісії адвокатури та достроково відкликає 
їх з посад; 

2) затверджує статут Національної асоціації адвокатів України та вносить 
до нього зміни; 

3) затверджує правила адвокатської етики; 
4) затверджує положення про Раду адвокатів України, положення про 

Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, положення про 
Вищу ревізійну комісію адвокатури; 

5) розглядає та затверджує звіти Ради адвокатів України, Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, висновки Вищої 
ревізійної комісії адвокатури; 

6) обирає двох членів Вищої ради правосуддя; 
{Пункт 6 частини сьомої статті 54 в редакції Закону № 1798-VIII від 

21.12.2016} 
7) затверджує кошторис Ради адвокатів України, кошторис Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затверджує звіт про їх ви-
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конання; 
8) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону. 
З’їзд адвокатів України може прийняти рішення про сплату щорічних 

внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, 
визначити напрями їх використання та відповідальність за несплату внесків. 

8. Рішення з’їзду адвокатів України приймаються шляхом голосування 
більшістю голосів делегатів, що беруть участь у з’їзді. 

Стаття 55. Рада адвокатів України 
1. У період між з’їздами адвокатів України функції адвокатського са-

моврядування виконує Рада адвокатів України. 
Повноваження і порядок роботи Ради адвокатів України визначаються 

цим Законом та положенням про Раду адвокатів України, що затверджується 
з’їздом адвокатів України. 

Рада адвокатів України підконтрольна і підзвітна з’їзду адвокатів 
України. 

2. До складу Ради адвокатів України входять тридцять членів, стаж адво-
катської діяльності яких становить не менше п’яти років: по одному пред-
ставнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів 
регіону, та голова і два заступники голови, які обираються шляхом голосу-
вання з’їздом адвокатів України. Секретар Ради адвокатів України обираєть-
ся Радою адвокатів України зі складу членів Ради адвокатів України. Рада 
адвокатів України може достроково відкликати з посади секретаря Ради. 

Рада адвокатів України є повноважною за умови обрання не менше двох 
третин від її складу. 

3. Строк повноважень голови, заступників голови, секретаря і членів Ради 
адвокатів України становить п’ять років. Одна й та сама особа не може бути 
головою, заступником голови, секретарем або членом Ради адвокатів України 
більше ніж два строки підряд. 

Голова, заступник голови, секретар, член Ради адвокатів України можуть 
бути достроково відкликані з посади за рішенням органу адвокатського са-
моврядування, який обрав їх на посаду. 

Голова, заступник голови, секретар, член Ради адвокатів України не мо-
жуть одночасно входити до складу ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури, ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої ревізійної 
комісії адвокатури, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності 
надання адвокатами безоплатної правової допомоги. 

4. Рада адвокатів України: 
1) складає порядок денний, забезпечує скликання та проведення з’їзду 

адвокатів України; 
2) визначає квоту представництва, порядок висування та обрання деле-

гатів конференції адвокатів регіонів, з’їзду адвокатів України; 
3) забезпечує виконання рішень з’їзду адвокатів України; 
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4) здійснює організаційне, методичне, інформаційне забезпечення веден-
ня Єдиного реєстру адвокатів України, здійснює контроль за діяльністю рад 
адвокатів регіонів щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів 
України та надання витягів з нього; 

5) затверджує регламент конференції адвокатів регіону, положення про 
раду адвокатів регіону, положення про кваліфікаційно-дисциплінарну 
комісію адвокатури, положення про ревізійну комісію адвокатів регіону, по-
ложення про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання 
адвокатами безоплатної правової допомоги; 

6) встановлює розмір та порядок сплати щорічних внесків адвокатів на 
забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, забезпечує їх 
розподіл і використання (якщо з’їздом адвокатів України прийнято рішення 
про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатсь-
кого самоврядування та визначено напрями їх використання); 

7) визначає розмір відрахувань кваліфікаційно-дисциплінарних комісій 
адвокатури на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури; 

8) сприяє діяльності рад адвокатів регіонів, координує їх діяльність; 
9) сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту про-

фесійних і соціальних прав адвокатів; 
10) приймає рішення про розпорядження коштами і майном Національної 

асоціації адвокатів України відповідно до призначень коштів і майна, визна-
чених статутом Національної асоціації адвокатів України та рішеннями з’їзду 
адвокатів України; 

11) розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність рад адвокатів 
регіонів, їх голів, скасовує рішення рад адвокатів регіонів; 

12) визначає друкований орган Національної асоціації адвокатів України; 
13) забезпечує ведення офіційного веб-сайту Національної асоціації адво-

катів України; 
14) виконує інші функції відповідно до цього Закону та рішень з’їзду ад-

вокатів України. 
5. Засідання Ради адвокатів України скликаються головою Ради адвокатів 

України, а в разі його відсутності - одним із заступників голови не рідше од-
ного разу на два місяці. Засідання Ради адвокатів України може бути також 
скликане за пропозицією не менш як однієї п’ятої від загального складу 
членів Ради. 

У разі якщо голова Ради адвокатів України або його заступник не скликає 
засідання Ради протягом тридцяти днів з дня надходження пропозиції про 
скликання засідання, члени Ради адвокатів України, які підписали таку про-
позицію, приймають рішення про утворення організаційного бюро зі скли-
кання Ради адвокатів України. Організаційне бюро має право скликати та за-
безпечувати проведення засідань Ради, визначати особу, яка головує на 
засіданні Ради. 



Збірник основних нормативно-правових актів з надання безоплатної правової допомоги 

66 

6. Засідання Ради адвокатів України є повноважним, якщо на ньому при-
сутні більше половини членів Ради. Рішення Ради адвокатів України прий-
маються більшістю голосів від загальної кількості її членів. У разі рівного 
розподілу голосів членів Ради голос головуючого на засіданні є вирішаль-
ним. 

Стаття 56. Голова Ради адвокатів України 
1. Голова Ради адвокатів України за посадою є головою Національної 

асоціації адвокатів України. 
2. Голова Ради адвокатів України представляє Раду адвокатів України та 

Національну асоціацію адвокатів України в органах державної влади, органах 
місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, пе-
ред громадянами. 

3. Голова Ради адвокатів України забезпечує скликання та проведення 
засідань Ради адвокатів України, розподіляє обов’язки між своїми заступни-
ками, організовує і забезпечує ведення діловодства Ради адвокатів України, 
розпоряджається коштами і майном Національної асоціації адвокатів України 
відповідно до затвердженого кошторису, організовує і забезпечує роботу 
секретаріату Національної асоціації адвокатів України, вчиняє інші дії, пе-
редбачені цим Законом, положенням про Раду адвокатів України, статутом 
Національної асоціації адвокатів України, рішеннями Ради адвокатів України 
і з’їзду адвокатів України. 

4. Голова Ради адвокатів України може отримувати винагороду у розмірі, 
встановленому з’їздом адвокатів України. 

Стаття 57. Обов’язковість рішень органів адвокатського самоврядування 
1. Рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є 

обов’язковими до виконання всіма адвокатами. 
2. Рішення конференцій та рад адвокатів регіонів є обов’язковими до ви-

конання адвокатами, адреса робочого місця яких знаходиться у відповідному 
регіоні та відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів 
України. 

3. Рішення органів адвокатського самоврядування набирають чинності з 
дня їх прийняття, якщо інший строк не передбачений рішеннями. 

Стаття 58. Фінансове забезпечення органів адвокатського самоврядуван-
ня 

1. Утримання органів адвокатського самоврядування може здійснюватися 
за рахунок: 

1) плати за складання кваліфікаційного іспиту; 
2) щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування; 
3) відрахувань кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на за-

безпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвока-
тури; 

4) добровільних внесків адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських 
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об’єднань; 
5) добровільних внесків фізичних і юридичних осіб; 
6) інших не заборонених законом джерел. 
2. Розмір плати за складання кваліфікаційного іспиту визначається з 

урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності 
кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури та не може перевищувати трьох прожит-
кових мінімумів для працездатних осіб, установлених законом на день по-
дання особою заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту. 

{Абзац перший частини другої статті 58 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 1791-VIII від 20.12.2016} 

Розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатсь-
кого самоврядування визначається з урахуванням потреби покриття витрат 
на забезпечення діяльності рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, 
Вищої ревізійної комісії адвокатури та ведення Єдиного реєстру адвокатів 
України та не може перевищувати прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб, встановленого станом на 1 січня відповідного календарного року. Роз-
мір щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського са-
моврядування є однаковим для всіх адвокатів. Адвокати, право на заняття ад-
вокатською діяльністю яких зупинено, звільняються від сплати щорічних 
внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування 
на період зупинення такого права. 

{Абзац перший частини другої статті 58 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 1791-VIII від 20.12.2016} 

Розмір відрахувань кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури 
на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії ад-
вокатури визначається з урахуванням потреби покриття витрат для забезпе-
чення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

3. Фінансування органів адвокатського самоврядування, розпорядження 
їх коштами та майном здійснюється відповідно до кошторисів, що затвер-
джуються конференціями адвокатів регіонів та з’їздом адвокатів України. 

4. Фінансова звітність органів адвокатського самоврядування щорічно 
оприлюднюється у порядку, затвердженому Радою адвокатів України. 

 
Розділ VIII  

ЗДІЙСНЕННЯ В УКРАЇНІ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АД-
ВОКАТОМ ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ. ОСОБЛИВОСТІ  

СТАТУСУ АДВОКАТА ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ 
Стаття 59. Набуття адвокатом іноземної держави права на заняття адво-

катською діяльністю в Україні. Особливості статусу адвоката іноземної дер-
жави 

1. Адвокат іноземної держави може здійснювати адвокатську діяльність в 
Україні з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. 



Збірник основних нормативно-правових актів з надання безоплатної правової допомоги 

68 

2. Адвокат іноземної держави, який має намір здійснювати адвокатську 
діяльність на території України, звертається до кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури за місцем свого проживання чи перебу-
вання в Україні із заявою про його включення до Єдиного реєстру адвокатів 
України. До заяви додаються документи, що підтверджують право такого ад-
воката на заняття адвокатською діяльністю у відповідній іноземній державі. 
Перелік таких документів затверджується Радою адвокатів України. 

3. Кваліфікаційна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвока-
тури розглядає заяву та подані адвокатом документи протягом десяти днів з 
дня їх надходження та за відсутності підстав, передбачених частиною четвер-
тою цієї статті, приймає рішення про включення такого адвоката до Єдиного 
реєстру адвокатів України, про що протягом трьох днів письмово повідомляє 
адвоката іноземної держави та відповідну раду адвокатів регіону. Рада адво-
катів регіону забезпечує внесення відомостей про такого адвоката до Єдино-
го реєстру адвокатів України. 

4. Підставами для відмови у включенні адвоката іноземної держави до 
Єдиного реєстру адвокатів України є: 

1) наявність рішення відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури про виключення такого адвоката з Єдиного реєстру адвокатів 
України - протягом двох років з дня прийняття такого рішення; 

2) наявність рішення відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
адвокатури про припинення права на заняття адвокатською діяльністю як ад-
воката України - протягом двох років з дня прийняття такого рішення; 

3) неподання документів, передбачених частиною другою цієї статті, або 
їх невідповідність установленим вимогам. 

5. Рішення про відмову у включенні адвоката іноземної держави до 
Єдиного реєстру адвокатів України протягом трьох днів з дня його прийняття 
надсилається адвокату та може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня 
його отримання до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
або до суду. 

6. При здійсненні адвокатом іноземної держави адвокатської діяльності 
на території України на нього поширюються професійні права і обов’язки ад-
воката, гарантії адвокатської діяльності та організаційні форми адвокатської 
діяльності, визначені цим Законом. 

Стаття 60. Відповідальність адвоката іноземної держави 
1. У разі вчинення адвокатом іноземної держави, включеним до Єдиного 

реєстру адвокатів України, дисциплінарного проступку він несе дисци-
плінарну відповідальність у порядку, передбаченому цим Законом для адво-
катів України з урахуванням особливостей, установлених частиною другою 
цієї статті. 

2. До адвоката іноземної держави, включеного до Єдиного реєстру адво-
катів України, можуть бути застосовані дисциплінарні стягнення виключно у 
вигляді попередження або виключення з Єдиного реєстру адвокатів України. 
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3. Про накладення на адвоката іноземної держави дисциплінарного стяг-
нення кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури повідомляє 
відповідний орган державної влади або орган адвокатського самоврядування 
іноземної держави, в якій адвокат отримав статус адвоката або набув право 
на заняття адвокатською діяльністю. 

Стаття 61. Відносини адвоката іноземної держави з органами адвокатсь-
кого самоврядування 

1. Адвокат іноземної держави може звертатися до органів адвокатського 
самоврядування за захистом своїх професійних прав та обов’язків, брати 
участь у навчально-методичних заходах, що проводяться кваліфікаційно-
дисциплінарними комісіями адвокатури, Вищою кваліфікаційно-
дисциплінарною комісією адвокатури, радами адвокатів регіонів, Радою ад-
вокатів України та Національною асоціацією адвокатів України. 

 
Розділ IX  

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опубліку-

вання, крім: 
1) положень частини першої статті 6 і статті 10 цього Закону щодо ста-

жування, які вводяться в дію через шість місяців з дня набрання чинності 
цим Законом; 

2) статті 23, яка вводиться в дію одночасно з набранням чин-
ності Кримінальним процесуальним кодексом України; 

3) положень статей 24-27, 48, 50-55 цього Закону щодо надання адвока-
том безоплатної правової допомоги, які вводяться в дію одночасно з набран-
ням чинності відповідними положеннями Закону України "Про безоплатну 
правову допомогу"; 

4) положень статей 14, 15, 17, 31-33, 35, 44, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 57-
60 цього Закону щодо Єдиного реєстру адвокатів України, які вводяться в 
дію з дня повідомлення Радою адвокатів України на офіційному веб-сайті 
Національної асоціації адвокатів України про початок функціонування 
Єдиного реєстру адвокатів України, але не пізніше п’яти місяців з дня 
набрання чинності цим Законом. 

2. Визнати такими, що втратили чинність: 
1) Закон України "Про адвокатуру" (Відомості Верховної Ради України, 

1993 р., № 9, ст. 62; 2002 р., № 16, ст. 114, № 29, ст. 194; 2004 р., № 8, ст. 66; 
2006 р., № 1, ст. 18; 2007 р., № 2, ст. 12; 2009 р., № 13, ст. 161; 2011 р., № 6, 
ст. 41, № 51, ст. 577; із змінами, внесеними Законом України від 13 квітня 
2011 року № 4652-VI), крім статті 10, яка втрачає чинність одночасно з 
набранням чинності Кримінальним процесуальним кодексом України; 

2) Постанову Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Зако-
ну України "Про адвокатуру" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 
9, ст. 63). 
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3. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 
1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості 

Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122): 
а) абзац перший частини першої статті 212-3 доповнити словами "або на 

адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 
її палати або члена відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адво-
катську діяльність"; 

б) у частині першій статті 255: 
доповнити пунктом 9-1 такого змісту: 
"9-1) голова ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст 

Києва та Севастополя або уповноважений радою член ради адвокатів (стаття 
212-3 - у частині, що стосується порушення права на інформацію відповідно 
до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність")"; 

пункт 11 після цифр "212-3" доповнити словами "(крім порушень права на 
інформацію відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність")"; 

в) частину другу статті 269 після слів "заявляти клопотання" доповнити 
словами "при розгляді справи користуватися правовою допомогою адвоката, 
іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання право-
вої допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи"; 

г) у статті 270: 
назву доповнити словами "та представники"; 
після частини першої доповнити новою частиною такого змісту: 
"Інтереси потерпілого може представляти представник - адвокат, інший 

фахівець у галузі права, який за законом має право на надання правової до-
помоги особисто чи за дорученням юридичної особи". 

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою; 
частину третю після слів "законні представники" доповнити словами "та 

представники"; 
доповнити частиною четвертою такого змісту: 
"Повноваження адвоката як представника потерпілого посвідчуються до-

кументами, зазначеними у частині другій статті 271 цього Кодексу"; 
ґ) частину другу статті 271 викласти в такій редакції: 
"Повноваження адвоката на участь у розгляді справи підтверджуються 

довіреністю на ведення справи, посвідченою нотаріусом або посадовою осо-
бою, якій відповідно до закону надано право посвідчувати довіреності, або 
ордером чи дорученням органу (установи), уповноваженого законом на 
надання безоплатної правової допомоги, або договором про надання правової 
допомоги. До ордера обов’язково додається витяг з договору, в якому зазна-
чаються повноваження адвоката або обмеження його прав на вчинення окре-
мих дій як захисника. Витяг засвідчується підписами сторін"; 

2) у частині шостій статті 28 Господарського процесуального кодексу 
України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56): 
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у першому реченні слова "виданим відповідним адвокатським 
об’єднанням" замінити словами "дорученням органу (установи), уповнова-
женого законом на надання безоплатної правової допомоги"; 

у другому реченні слова "ордеру адвоката" замінити словом "ордера"; 
3) третє речення частини третьої статті 110 Кримінально-виконавчого ко-

дексу України(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3-4, ст. 21) 
після слова "ордера" доповнити словами "або договору про надання правової 
допомоги"; 

4) у частині четвертій статті 42 Цивільного процесуального кодексу 
України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492): 

у першому реченні слова "який виданий відповідним адвокатським 
об’єднанням" замінити словами "дорученням органу (установи), уповнова-
женого законом на надання безоплатної правової допомоги"; 

у другому реченні слова "ордера адвоката" замінити словом "ордера"; 
5) у частині п’ятій статті 58 Кодексу адміністративного судочинства 

України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446): 
у першому реченні слова "який виданий відповідним адвокатським 

об’єднанням" замінити словами "дорученням органу (установи), уповнова-
женого законом на надання безоплатної правової допомоги"; 

у другому реченні слова "ордера адвоката" замінити словом "ордера"; 
6) у статті 500 Митного кодексу України: 
у частині другій слова "особи, які мають свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю в Україні, та" замінити словами "адвокати та"; 
у частині третій: 
пункт 1 викласти в такій редакції: 
"1) адвоката - довіреністю на ведення справи, посвідченою нотаріусом 

або посадовою особою, якій відповідно до закону надано право посвідчувати 
довіреності, або ордером чи дорученням органу (установи), уповноваженого 
законом на надання безоплатної правової допомоги, або договором про 
надання правової допомоги. До ордера обов’язково додається витяг з догово-
ру, в якому зазначаються повноваження адвоката або обмеження його прав 
на вчинення окремих дій як захисника. Витяг засвідчується підписом сторін 
договору"; 

пункт 2 виключити; 
7) частину четверту статті 189 Кримінального процесуального кодексу 

України від 13 квітня 2012 року викласти в такій редакції: 
"4. Слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підо-

зрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, 
що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини 
вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, об-
винуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 

1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового 
розслідування чи суду; 

2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із 
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клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинува-
чений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу 
вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені 
у статті 177 цього Кодексу"; 

8) у статті 11 Закону України "Про Вищу раду юстиції" (Відомості Вер-
ховної Ради України, 1998 р., № 25, ст. 146; 2010 р., №№ 31-45, ст. 529): 

частину третю викласти в такій редакції: 
"Порядок скликання і проведення з’їзду адвокатів України визначаються 

Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"; 
частину четверту виключити; 
9) у частині четвертій статті 3 Закону України "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради 
України, 2003 р., № 31-32, ст. 263; 2006 р., № 37, ст. 310; 2009 р., № 26, ст. 
322, № 38, ст. 534; 2011 р., № 41, ст. 413) слова "адвокатських об’єднань" 
виключити; 

10) в абзаці сьомому частини четвертої статті 5 Закону України "Про 
соціальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 
358; із змінами, внесеними Законом України від 15 березня 2012 року № 
4523-VI) слова "адвокатська допомога, захист прав та інтересів особи тощо" 
замінити словами "захист прав та інтересів особи, інша правова допомога 
тощо"; 

{Підпункт 11 пункту 3 розділу ІХ втратив чинність на підставі Закону N 
1404-VIII від 02.06.2016} 

12) у Законі України "Про безоплатну правову допомогу" (Відомості 
Верховної Ради України, 2011 р., № 51, ст. 577): 

у частині другій статей 25 та 26 слова "Законом України "Про адвокату-
ру" замінити словами "Законом України "Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність"; 

частину першу статті 27 доповнити пунктом 5 такого змісту: 
"5) встановлює розмір та порядок оплати діяльності суб’єктів надання 

безоплатної вторинної правової допомоги"; 
13) абзац перший частини сьомої статті 12 Закону України "Про біженців 

та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" (Відомості 
Верховної Ради України, 2012 р., № 16, ст. 146) доповнити словами "а на те-
риторії адміністративно-територіальних одиниць, де почали діяльність орга-
ни (установи), уповноважені законом на надання безоплатної правової допо-
моги, - через зазначені органи (установи) відповідно до закону, що регулює 
надання безоплатної правової допомоги". 

 
Розділ X  

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Рішення, інші акти Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабіне-

ті Міністрів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, що не 
суперечать цьому Закону, чинні до прийняття відповідних актів органами адво-
катського самоврядування, сформованими згідно із цим Законом. 
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2. Право на заняття адвокатською діяльністю зберігається за особами, які 
отримали таке право до набрання чинності цим Законом. Свідоцтва про пра-
во на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України, ви-
дані до набрання чинності цим Законом, є чинними і не підлягають обміну 
або заміні. 

3. Адвокати, які на день набрання чинності цим Законом, обіймають по-
сади або здійснюють діяльність, яка є несумісною з діяльністю адвоката 
відповідно до частини першої статті 7 цього Закону, протягом дев’яноста 
днів з дня набрання чинності цим Законом письмово повідомляють 
кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури за місцем отримання 
свідоцтва про існування обставин несумісності. 

Отримання зазначених відомостей є підставою для внесення до Єдиного 
реєстру адвокатів України запису про зупинення права на заняття адвокатсь-
кою діяльністю у зв’язку з несумісністю. 

Адвокат, який у порядку і строк, установлені абзацом першим цього 
пункту, повідомив про існування обставин несумісності, не може бути притя-
гнутий до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з порушенням вимог 
щодо несумісності. 

4. Розгляд заяв про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською 
діяльністю, поданих у встановленому порядку до набрання чинності цим За-
коном, здійснюється у порядку, що діяв до набрання ним чинності. 

До затвердження Радою адвокатів України порядку допуску до складення 
кваліфікаційного іспиту та переліку документів, що додаються до заяви про 
допуск до складення такого іспиту, встановлення плати за його складення та 
визначення порядку її внесення зазначені заяви розглядаються за правилами, 
що діяли стосовно розгляду заяв про видачу свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю до набрання чинності цим Законом. 

До затвердження Радою адвокатів України нових зразків свідоцтва про 
право на заняття адвокатською діяльністю і посвідчення адвоката України 
такі документи видаються за формою, встановленою до набрання чинності 
цим Законом. 

5. Не пізніше шістдесяти днів з дня набрання чинності цим Законом в Ав-
тономній Республіці Крим, областях, місті Києві, місті Севастополі прово-
дяться установчі конференції адвокатів регіону. 

Участь в установчій конференції адвокатів регіону беруть адвокати, які 
одержали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за рішен-
ням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відповідного регіону, 
створеної до набрання чинності цим Законом. 

Обов’язок щодо організаційно-технічного забезпечення проведення уста-
новчих конференцій адвокатів регіону покладається на кваліфікаційно-
дисциплінарні комісії адвокатури в Автономній Республіці Крим, областях, 
містах Києві та Севастополі, що сформовані до набрання чинності цим Законом. 

Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури в Автономній Респуб-
ліці Крим, областях, містах Києві та Севастополі повідомляють учасників 
установчої конференції адвокатів регіону поштою (електронною поштою), 
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кур’єром або факсом та публікують оголошення про проведення установчої 
конференції адвокатів регіону у друкованому засобі масової інформації, в 
якому офіційно оприлюднюються рішення відповідно Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим, обласної ради, Київської та Севастопольської місь-
ких рад не пізніше двадцяти днів до дня проведення конференції. У повідом-
ленні і оголошенні в обов’язковому порядку зазначаються час, дата і місце 
проведення установчої конференції адвокатів регіону. Вища кваліфікаційна 
комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України забезпечує розміщення 
оголошення про проведення кожної установчої конференції адвокатів регіону 
на своєму офіційному веб-сайті. 

Установчу конференцію адвокатів регіону відкриває найстарший за віком 
адвокат, який бере участь у конференції. Кваліфікаційно-дисциплінарна 
комісія адвокатури надає такому адвокату відомості про кількість учасників 
конференції. 

Установча конференція адвокатів регіону обирає із свого складу голову-
ючого та секретаря, які забезпечують порядок її ведення, складення протоко-
лу, а також голову та членів лічильної комісії, які забезпечують голосування 
та підрахунок результатів голосування. 

Установча конференція адвокатів регіону: визначає кількість та обирає 
голову та членів ради адвокатів регіону; обирає делегатів на установчий з’їзд 
адвокатів України за квотою один делегат від ста адвокатів, які одержали 
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за рішенням ство-
реної до набрання чинності цим Законом кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури відповідного регіону, але не менше п’яти делегатів від 
кожного регіону; обирає представника адвокатів регіону до складу Ради ад-
вокатів України; обирає представника адвокатів регіону до складу Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; обирає голову та членів 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; визначає кількість та 
обирає голову і членів ревізійної комісії адвокатів регіону. Установча конфе-
ренція адвокатів регіону може прийняти рішення з інших питань, віднесених 
цим Законом до повноважень конференції адвокатів регіону. 

Рішення установчої конференції адвокатів регіону приймаються біль-
шістю голосів учасників конференції. 

Про проведення установчої конференції адвокатів регіону складається 
протокол, який підписується головуючим та секретарем конференції. Витяг з 
протоколу установчої конференції адвокатів регіону стосовно обрання деле-
гатів на установчий з’їзд адвокатів України підписується головуючим і сек-
ретарем конференції та не пізніше трьох днів з дня проведення конференції 
направляється до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті 
Міністрів України. 

Не пізніше ста днів з дня набрання чинності цим Законом проводиться 
установчий з’їзд адвокатів України, в якому беруть участь делегати, обрані 
установчими конференціями адвокатів регіону. 

Обов’язок щодо організаційно-технічного забезпечення проведення уста-
новчого з’їзду адвокатів України покладається на Вищу кваліфікаційну 
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комісію адвокатури при Кабінеті Міністрів України. 
Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України 

повідомляє делегатів установчого з’їзду адвокатів України поштою (електрон-
ною поштою), кур’єром або факсом, забезпечує публікацію оголошення про 
проведення установчого з’їзду адвокатів України у газеті "Урядовий кур’єр" та 
розміщує його на своєму офіційному веб-сайті не пізніше двадцяти днів до дня 
проведення з’їзду. У повідомленні і оголошенні в обов’язковому порядку зазна-
чаються час, дата і місце проведення установчого з’їзду адвокатів України. 

Установчий з’їзд адвокатів України відкриває найстарший за віком адво-
кат з числа делегатів з’їзду. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при 
Кабінеті Міністрів України надає такому адвокату відомості про кількість 
делегатів з’їзду, що беруть участь у його роботі. Члени Вищої 
кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України беруть 
участь у роботі установчого з’їзду адвокатів України з правом голосування 
щодо питань порядку денного. 

Установчий з’їзд адвокатів України обирає із свого складу головуючого 
та секретаря, які забезпечують порядок його ведення, складення протоколу, а 
також голову та членів лічильної комісії, які забезпечують голосування та 
підрахунок результатів голосування. 

Установчий з’їзд адвокатів України: обирає голову, заступників голови 
Ради адвокатів України; обирає голову, заступників голови Вищої 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; визначає кількість та 
обирає голову та членів Вищої ревізійної комісії адвокатури; затверджує ста-
тут Національної асоціації адвокатів України; затверджує положення про 
Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури; затверджує поло-
ження про Вищу ревізійну комісію адвокатури. Установчий з’їзд адвокатів 
України може прийняти рішення з інших питань, віднесених цим Законом до 
повноважень з’їзду адвокатів України. 

Рішення установчого з’їзду адвокатів України приймається більшістю го-
лосів делегатів з’їзду. 

Про проведення установчого з’їзду адвокатів України складається прото-
кол, який підписується головуючим та секретарем з’їзду і передається голові 
Ради адвокатів України, обраному відповідно до вимог цього Закону. 

6. Ради адвокатів регіонів, Рада адвокатів України, Вища кваліфікаційно-
дисциплінарна комісія адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії ад-
вокатури регіонів, сформовані відповідно до цього Закону, проводять свої 
перші засідання не пізніше ніж через десять днів з дня формування їх складу. 

7. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів 
України, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, сформовані до 
набрання чинності цим Законом, звітують про свою діяльність за останні три 
роки до дня набрання цим Законом чинності перед установчим з’їздом адво-
катів України, установчими конференціями адвокатів регіону відповідно. 
Звіт повинен містити інформацію щодо основних показників роботи 
відповідної комісії, а також відомості про кількість коштів, отриманих та 
витрачених комісією, з визначенням джерел їх отримання та видатків комісії. 
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Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, 
кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, сформовані до набрання 
чинності цим Законом, продовжують свою діяльність до першого засідання 
складу відповідно Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 
кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури регіонів, сформованих 
відповідно до цього Закону. 

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарні 
комісії адвокатури, сформовані відповідно до цього Закону, є правонаступ-
никами Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів 
України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, сформованих 
до набрання чинності цим Законом. Зміна відомостей у Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців стосовно Вищої 
кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України, 
кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури здійснюється у порядку, 
встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб 
та фізичних осіб - підприємців". 

8. Реєстрація Національної асоціації адвокатів України здійснюється 
відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб - підприємців". 

9. Адвокатські об’єднання, зареєстровані до набрання чинності цим Зако-
ном, зобов’язані протягом року привести свою діяльність та установчі доку-
менти у відповідність із цим Законом. 

10. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чин-
ності цим Законом: 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними орга-

нами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із 
цим Законом. 

11. Державній реєстраційній службі України у місячний строк з дня 
набрання чинності цим Законом забезпечити передачу реєстраційних справ 
зареєстрованих адвокатських об’єднань державним реєстраторам за місце-
знаходженням адвокатських об’єднань. 

 
Президент України       В. ЯНУКОВИЧ 
м. Київ  
5 липня 2012 року  
№ 5076-VI 
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ПІДЗАКОННІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ 

 

 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
ПОСТАНОВА 

 
від 6 червня 2012 р. № 504  

Київ 
 

Про утворення Координаційного центру з надання правової  
допомоги та ліквідацію Центру правової реформи  
і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції 

 
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ  
№ 249 від 09.07.2014  
№ 110 від 11.03.2015  
№ 989 від 21.12.2016  
№ 304 від 26.04.2017  
№ 575 від 09.08.2017  
№ 585 від 09.08.2017} 
З метою формування в Україні ефективної системи безоплатної правової 

допомоги відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомо-
гу” та Указу Президента України від 9 червня 2006 р. № 509 “Про Концепцію 
формування системи безоплатної правової допомоги в Україні” Кабінет 
Міністрів України постановляє:  

1. Утворити Координаційний центр з надання правової допомоги (далі - 
Координаційний центр) з віднесенням його до сфери управління Міністер-
ства юстиції. 

2. Затвердити Положення про Координаційний центр з надання правової 
допомоги, що додається. 

3. Ліквідувати Центр правової реформи і законопроектних робіт при 
Міністерстві юстиції. 

Міністерству юстиції утворити комісію з ліквідації зазначеного Центру і 
забезпечити його ліквідацію у встановленому законодавством порядку. 

4. У тексті Порядку і умов проведення конкурсу та вимог до професійно-
го рівня адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної право-



Збірник основних нормативно-правових актів з надання безоплатної правової допомоги 

78 

вої допомоги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 
грудня 2011 р. № 1362 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 101, ст. 
3718), Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги про випадки затримання осіб, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1363 (Офіційний вісник 
України, 2011 р., № 101, ст. 3719), додатків 1 і 2 до Порядку і умов укладення 
контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу 
на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вто-
ринну правову допомогу на тимчасовій основі, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. № 8 (Офіційний вісник 
України, 2012 р., № 3, ст. 92), слова “Центр правової реформи і законопро-
ектних робіт при Мін’юсті” та “Центр правової реформи” у всіх відмінках 
замінити відповідно словами “Координаційний центр з надання правової до-
помоги” та “Координаційний центр” у відповідному відмінку. 

5. Міністерству юстиції: 
забезпечити у 2012 році фінансування Координаційного центру за раху-

нок і в межах видатків, передбачених Законом України “Про Державний 
бюджет України на 2012 рік”Міністерству як головному розпорядникові 
бюджетних коштів; 

затвердити штатний розпис Координаційного центру в межах визначено-
го фонду оплати праці; 

вирішити питання щодо створення належних умов для провадження 
діяльності Координаційного центру, його кадрового та матеріально-
технічного забезпечення. 

6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів 
України згідно з переліком, що додається. 

 
Прем'єр-міністр України      М. АЗАРОВ 
Інд. 70     

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету 
Міністрів України  
від 6 червня 2012 р. № 504 
 

ПОЛОЖЕННЯ  
про Координаційний центр з надання правової допомоги 

 
1. Координаційний центр з надання правової допомоги (далі - Координа-

ційний центр) утворений з метою формування та забезпечення 
функціонування в Україні ефективної системи безоплатної правової допомо-
ги, забезпечення її доступності та якості. 
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{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 110 від 
11.03.2015} 

2. Координаційний центр є державною установою і належить до сфери 
управління Мін’юсту. 

3. У своїй діяльності Координаційний центр керується Конституцією і за-
конами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради 
України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами 
Кабінету Міністрів України, Мін’юсту, іншими нормативно-правовими акта-
ми та цим Положенням. 

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 249 від 
09.07.2014} 

4. Офіційне найменування Координаційного центру: 
українською мовою - Координаційний центр з надання правової допомо-

ги; 
англійською мовою - Coordination Centre for Legal Aid Provision. 
{Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою 

КМ № 110 від 11.03.2015} 
5. Координаційний центр є юридичною особою, має печатку із зображен-

ням Державного Герба України і своїм найменуванням, самостійний баланс, 
рахунки в органах Казначейства. 

6. Майно Координаційного центру утворюється за рахунок: 
1) майна, переданого йому в установленому порядку Мін’юстом, а також 

підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми влас-
ності; 

2) коштів державного бюджету, що виділяються для забезпечення його 
діяльності; 

3) коштів, що надходять відповідно до укладених цивільно-правових до-
говорів; 

4) майна та коштів, що надходять у рамках проектів та програм 
міжнародної технічної допомоги. 

7. Координаційний центр володіє, користується та розпоряджається на-
лежним йому майном на праві оперативного управління відповідно до зако-
нодавства. 

8. Майно та кошти Координаційного центру спрямовуються на забезпе-
чення виконання покладених на нього завдань і покриття витрат, пов’язаних 
з провадженням його діяльності. 

9. Координаційний центр несе фінансову відповідальність за своїми зо-
бов’язаннями у межах належного йому майна відповідно до законодавства. 

10. Умови оплати праці працівників Координаційного центру затвер-
джуються Кабінетом Міністрів України. 

11. Штатний розпис та кошторис Координаційного центру затвер-
джуються Міністром юстиції у межах виділених бюджетних асигнувань. 

12. Основними завданнями Координаційного центру є: 
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1) організаційне, експертно-аналітичне, інформаційне та матеріально-
технічне забезпечення здійснення повноважень Мін’юсту у сфері надання 
безоплатної правової допомоги; 

2) проведення аналізу практики правозастосування з питань надання без-
оплатної правової допомоги; 

3) внесення на розгляд Міністра юстиції пропозицій щодо формування та 
реалізації державної політики у зазначеній сфері; 

4) розроблення та подання на затвердження Мін’юсту стандартів якості 
надання безоплатної правової допомоги; 

{Пункт 12 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ № 110 від 
11.03.2015} 

5) управління системою безоплатної вторинної правової допомоги; 
{Пункт 12 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ № 110 від 

11.03.2015} 
6) координація діяльності спеціалізованих установ з надання безоплатної 

первинної правової допомоги; 
{Пункт 12 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ № 110 від 

11.03.2015} 
7) формування і ведення у встановленому порядку Реєстру адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу; 
{Пункт 12 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ № 110 від 

11.03.2015} 
8) забезпечення функціонування та розвитку комплексної інформаційно-

аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги; 
{Пункт 12 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ № 110 від 

11.03.2015} 
9) організація підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу. 
{Пункт 12 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ № 110 від 

11.03.2015} 
13. Координаційний центр відповідно до покладених на нього завдань: 
1) розробляє проекти актів законодавства у сфері надання безоплатної 

правової допомоги та вносить їх Мін’юсту; 
2) збирає, узагальнює, аналізує і поширює правову, наукову та іншу ін-

формацію з питань надання правової допомоги; 
3) організовує і проводить семінари, конференції, тренінги, виставки, 

інші заходи, у тому числі міжнародні; 
{Підпункт 3 пункту 13 в редакції Постанови КМ № 110 від 11.03.2015} 
4) здійснює методичне забезпечення і консультаційну підтримку з питань 

надання безоплатної правової допомоги органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування, а також утворених ними спеціалізованих установ 
та громадських приймалень з надання безоплатної первинної правової допо-
моги, надає роз’яснення щодо застосування законодавства у відповідній 
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сфері; 
5) сприяє удосконаленню чинних та впровадженню нових стандартів і 

процедур у сфері надання безоплатної правової допомоги з урахуванням 
світової практики; 

6) забезпечує впровадження сучасних інформаційних технологій у сфері 
надання безоплатної правової допомоги; 

7) забезпечує проведення наукових досліджень і прикладних розробок, 
зокрема підготовку оглядів законодавства України та іноземних держав з пи-
тань надання правової допомоги та практики його застосування, словників, 
довідників, збірок, науково-практичних коментарів, методичних рекомен-
дацій та посібників; 

8) забезпечує заснування друкованих засобів масової інформації, видання 
та розповсюдження книг, іншої друкованої продукції, у тому числі на платній 
основі, виготовлення та розміщення соціальної реклами, виготовлення, тира-
жування і розповсюдження відео- та аудіопродукції; 

9) забезпечує за дорученням Міністра юстиції або його першого заступ-
ника підготовку і виконання державних цільових та інших програм, у тому 
числі проектів та програм міжнародної технічної допомоги; 

10) забезпечує за рішенням Мін’юсту утворення регіональних та місце-
вих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, у тому числі 
міжрегіональних ресурсно-комунікаційних (правових) платформ, як своїх те-
риторіальних відділень; 

{Підпункт 10 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою 
КМ № 110 від 11.03.2015; в редакції Постанови КМ № 575 від 09.08.2017} 

11) взаємодіє з іноземними та міжнародними організаціями, а також їх 
представництвами в Україні з питань, що належать до його компетенції; 

12) взаємодіє з громадськими організаціями з метою збирання, проведен-
ня аналізу, узагальнення, обговорення та використання кращих напрацювань 
з питань надання безоплатної правової допомоги; 

13) забезпечує проведення в межах своїх повноважень та відповідно до 
міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Ра-
дою України, моніторингу діяльності органів виконавчої влади з виконання 
взятих на себе Україною зобов’язань щодо надання безоплатної правової до-
помоги; 

14) затверджує Регламент центрів з надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги; 

{Підпункт 14 пункту 13 в редакції Постанови КМ № 110 від 11.03.2015} 
15) забезпечує проведення моніторингу якості надання адвокатами безо-

платної вторинної правової допомоги; 
{Підпункт пункту 13 в редакції Постанови КМ № 110 від 11.03.2015} 
16) проводить моніторинг доступності безоплатної вторинної правової 

допомоги; 
{Підпункт пункту 13 в редакції Постанови КМ № 110 від 11.03.2015} 
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17) приймає рішення про виключення адвокатів з Реєстру адвокатів, які 
надають безоплатну вторинну правову допомогу, у випадках, передбачених 
пунктами 2 і 3 частини першої статті 24 Закону України “Про безоплатну 
правову допомогу”; 

{Підпункт пункту 13 в редакції Постанови КМ № 110 від 11.03.2015} 
18) контролює діяльність центрів з надання безоплатної вторинної право-

вої допомоги; 
{Підпункт пункту 13 в редакції Постанови КМ № 110 від 11.03.2015} 
19) проводить перевірки діяльності центрів з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги у порядку, затвердженому Мін’юстом; 
{Підпункт пункту 13 в редакції Постанови КМ № 110 від 11.03.2015} 
20) виконує інші функції відповідно до законодавства. 
{Підпункт пункту 13 в редакції Постанови КМ № 110 від 11.03.2015} 
14. Координаційний центр для виконання покладених на нього завдань 

має право: 
1) самостійно провадити діяльність згідно із затвердженими в установле-

ному порядку планами та кошторисами; 
2) одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно від 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування необхідні ін-
формацію, документи і матеріали; 

3) утворювати робочі групи, тимчасові наукові і творчі колективи, зокре-
ма за участю представників органів державної влади та органів місцевого са-
моврядування за погодженням з їх керівниками; 

4) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ 
та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників гро-
мадських організацій (за згодою) до розгляду питань, що належать до його 
компетенції; 

5) залучати на підставі укладених цивільно-правових і трудових дого-
ворів до своєї діяльності консультантів, експертів, у тому числі іноземних, 
наукові установи, адвокатів, адвокатські об’єднання, юридичні та консалтин-
гові фірми, інших суб’єктів господарювання; 

6) здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг для потреб Координа-
ційного центру і його територіальних відділень у встановленому законодав-
ством порядку; 

{Підпункт 6 пункту 14 в редакції Постанови КМ № 110 від 11.03.2015} 
7) одержувати гранти та іншу міжнародну технічну допомогу від країн-

донорів та міжнародних організацій в установленому законодавством порядку; 
8) виступати реципієнтом проектів та програм міжнародної технічної до-

помоги; 
9) розробляти проекти нормативно-правових актів, науково-практичні 

коментарі, методичні рекомендації з питань, що належать до його компетен-
ції, у тому числі на замовлення органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій. 
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15. Координаційний центр у межах повноважень, на основі та на виконан-
ня Конституції і законів України, указів Президента України, постанов Вер-
ховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції і законів України, 
актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, 
Міністра юстиції видає накази, організовує і контролює їх виконання. 

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 249 від 
09.07.2014} 

16. Координаційний центр очолює директор, який призначається на поса-
ду і звільняється з посади державним секретарем Мін’юсту. З метою добору 
осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки директора, на зай-
няття вакантної посади директора може проводитися конкурс у порядку, 
визначеному Мін’юстом. 

Директором Координаційного центру може бути особа, яка має вищу 
освіту другого рівня за ступенем магістра за галуззю знань “Право” або 
“Управління та адміністрування”, або “Публічне управління та 
адміністрування”, або “Міжнародні відносини”, має досвід роботи не менше 
трьох років на керівних посадах в органах державної влади та/або місцевого 
самоврядування та/або керівних посадах на підприємствах, в установах та 
організаціях незалежно від форми власності та/або не менше п’яти років у 
галузі права, вільно володіє державною мовою. 

{Абзац другий пункту 16 в редакції Постанови КМ № 585 від 09.08.2017} 
{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 110 від 

11.03.2015; в редакції Постанови КМ № 304 від 26.04.2017} 
17. Директор Координаційного центру: 
1) очолює Координаційний центр, здійснює керівництво його діяльністю 

та системою безоплатної вторинної правової допомоги; 
{Підпункт 1 пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 

110 від 11.03.2015} 
2) несе персональну відповідальність за виконання покладених на Коор-

динаційний центр завдань; 
3) визначає пріоритети і стратегічні напрями роботи, затверджує плани 

діяльності Координаційного центру та його територіальних відділень; 
4) представляє Координаційний центр у відносинах з органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами; 
5) подає на розгляд Міністра юстиції пропозиції Координаційного центру 

щодо формування і реалізації державної політики у сфері надання безоплат-
ної правової допомоги, зокрема проекти законів та інших нормативно-
правових актів; 

6) розпоряджається майном та коштами Координаційного центру 
відповідно до законодавства; 

7) затверджує: 
структуру Координаційного центру та положення про його структурні 

підрозділи; 
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положення про територіальні відділення Координаційного центру, їх ти-
пову структуру та типові положення про структурні підрозділи таких тери-
торіальних відділень; 

кваліфікаційні вимоги до працівників Координаційного центру та його 
територіальних відділень; 

{Підпункт 7 пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 
110 від 11.03.2015; в редакції Постанови КМ № 575 від 09.08.2017} 

8) подає на розгляд Міністра юстиції проекти штатного розпису та кошто-
рису Координаційного центру, затверджує штатний розпис та кошторис регіо-
нальних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

{Підпункт 8 пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановами 
КМ № 110 від 11.03.2015, № 989 від 21.12.2016} 

9) видає обов’язкові до виконання працівниками Координаційного центру 
та його територіальних відділень накази і доручення; 

10) призначає на посади і звільняє з посад працівників Координаційного 
центру, керівників його територіальних відділень та їх заступників, 
розподіляє обов’язки між ними; 

11) забезпечує відповідно до законодавства оплату праці працівників Ко-
ординаційного центру; 

12) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. 

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету 
Міністрів України  
від 6 червня 2012 р. № 504 
 

ПЕРЕЛІК  
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 1994 р. № 
780 “Питання Центру правової реформи і законопроектних робіт при 
Міністерстві юстиції України” (ЗП України, 1995 р., № 2, ст. 32). 

2. Пункт 10 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. 
№ 1758 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 1, ст. 4). 

3. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 
263 “Деякі питання поліпшення організації законопроектної діяльності” 
(Офіційний вісник України, 2004 р., № 9, ст. 535). 

4. Пункт 1 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, за-
тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. 
№ 1180 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 90, ст. 3266). 
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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ  
 

Н А К А З  
 

21.09.2011 N 3047/5  
 

Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  

22 вересня 2011 р.  
за N 1114/19852  

  
 

Про затвердження Порядку роботи  
громадської приймальні з надання  

безоплатної первинної правової допомоги  
 

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1734/5 
(z1987-12 ) від 26.11.2012 }  

  
 

 Відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" 
(3460-17) та Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого 
Указом Президента України від 06.04.2011 N 395 ( 395/2011 ),  
 
НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Порядок роботи громадської приймальні з надання безо-
платної первинної правової допомоги, що додається.  

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції 
України від 15.06.2005 N 61/5 (z0660-05) "Про затвердження Типового поло-
ження про правову громадську приймальню", зареєстрований у Мін'юсті 
15.06.2005 за N 660/10940. 3. Департаменту реєстрації та систематизації нор-
мативних актів, правоосвітньої діяльності (Железняк Н.А.) забезпечити дер-
жавну реєстрацію цього наказу  

в установленому законодавством порядку.  
4. Управлінню координації правової роботи та правової освіти Департа-

менту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяль-
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ності (Юхта О.Г.) довести цей наказ до відома головних управлінь юстиції 
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, 
містах Києві та Севастополі.       

5. Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автоно-
мній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі довести цей 
наказ до відома районних, районних у містах, міських (міст обласного зна-
чення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, відповідних місце-
вих органів виконавчої влади, а також сприяти розширенню мережі громад-
ських приймалень у регіонах та організації їх діяльності відповідно до По-
рядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної пра-
вової допомоги.  

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департа-
менту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяль-
ності Железняк Н.А.  

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  
  
Міністр                                      Олександр Лавринович  

  
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства юстиції  
України  
21.09.2011  N 3047/5  
 
Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
22 вересня 2011 р.  
за N 1114/19852  
  
 

ПОРЯДОК  
роботи громадської приймальні  

 з надання безоплатної первинної правової допомоги  
  
 

I. Загальні положення  
 

 1.1. Громадська приймальня з надання безоплатної первинної право-
вої допомоги (далі - Приймальня) створюється для надання органами вико-
навчої влади Автономної Республіки Крим, територіальними органами 
центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої вла-
ди (далі - Орган) безоплатної первинної правової допомоги особам, які пере-
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бувають під юрисдикцією України.  
 1.2. Приймальня утворюється за рішенням керівника Органу.  
 1.3. Основною метою діяльності приймальні є сприяння забезпечен-
ню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян ор-
ганами виконавчої влади, належної реалізації Закону України "Про безоплат-
ну правову допомогу" ( 3460-17 ). 
 Методичне забезпечення і консультаційну підтримку Приймальні 
здійснює Координаційний центр з надання правової допомоги. { Пункт 1.3 
розділу I доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 
1734/5 ( z1987-12 ) від 26.11.2012 }  
 1.4. Приймальня здійснює такі види правової допомоги: 
 надання правової інформації; 
 надання консультацій і роз'яснень з правових питань; 
 складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім 
документів процесуального характеру); 
 надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної право-
вої допомоги та медіації.  
 1.5. Діяльність Приймальні ґрунтується на принципах: 
 верховенства права; 
 законності; 
 доступності безоплатної правової допомоги; 
 забезпечення якості безоплатної правової допомоги.  
 

II. Організація роботи та порядок особистого прийому осіб  
 

 2.1. Роботу Приймальні забезпечує, організовує та контролює завіду-
вач, який призначається керівником Органу з числа висококваліфікованих 
працівників, які можуть чітко й доступно надати роз'яснення положень зако-
нодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і грома-
дянина та виконання обов'язків. 
 Для належної роботи Приймальні керівник Органу виділяє окреме 
приміщення та відповідне матеріально-технічне обладнання.  
 2.2. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової до-
помоги, проводиться постійно в установлені дні та години.  
 2.3. Графік роботи Приймальні (додаток 1) та Порядок роботи гро-
мадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги 
оприлюднюються у місцевих засобах масової інформації, а також вивішу-
ються в приміщенні, у якому розміщена Приймальня, у місцях, зручних для 
вільного огляду.  
 2.4. Реєстрація особистого обліку прийому осіб, які звертаються до 
Приймальні, здійснюється за допомогою журнальної форми реєстрації (дода-
ток 2), а за наявності відповідного технічного обладнання - комп'ютерної ре-
єстрації.  
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 2.5. Питання, з якими звертаються особи, по змозі вирішуються під 
час прийому в день їх звернення з урахуванням часу роботи Приймальні.  
 2.6. Несвоєчасний початок приймання осіб, які звернулися, та його 
припинення раніше встановленого часу без поважних причин неприпустимі.  
 2.7. Для забезпечення ефективної роботи Приймальні керівник Орга-
ну за поданням завідувача залучає працівників органу, при якому створена 
Приймальня, до компетенції яких належать питання, порушені особою, що 
звернулася.  
 2.8. Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потре-
бує надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівник, який про-
водить особистий прийом, зобов'язаний роз'яснити їй порядок подання звер-
нення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.  
 2.9. Особа має право на оскарження дій працівника Приймальні у 
керівника Приймальні або ж у керівника Органу, при якому створена Прий-
мальня. Керівник розглядає скаргу на дії працівника Приймальні та вживає 
відповідних заходів до усунення порушень.  
 

III. Порядок розгляду звернень осіб  
 

 3.1. Звернення про надання одного з видів правових послуг, визначе-
них пунктом 1.4 розділу I цього Порядку, надсилаються або подаються осо-
бами безпосередньо до Приймальні того Органу, при якому вона створена, 
відповідно до компетенції.  
 3.2. Звернення про надання одного з видів правових послуг, визначе-
них пунктом 1.4 розділу I цього Порядку, що стосуються осіб, визнаних су-
дом недієздатними або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або 
подаються їх опікунами чи піклувальниками.  
 3.3. Органи, при яких створена Приймальня, у разі письмового звер-
нення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, визначених пун-
ктом 1.4 розділу I цього Порядку, з питань, що віднесені до їх повноважень, 
зобов'язані надати такі послуги протягом тридцяти календарних днів з дня 
надходження звернення.  
 3.4. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання 
відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше 
ніж протягом п'ятнадцяти днів з дня отримання звернення.  
 3.5. Органам, при яких створена Приймальня, забороняється встанов-
лювати плату за надання будь-якого з видів правових послуг, визначених 
пунктом 1.4 розділу I цього Порядку, та за видачу особам бланків заяв, звер-
нень, запитів, довідок, інших документів, подання яких передбачено законо-
давством для реалізації прав і свобод людини і громадянина.  
 3.6. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції 
Органу, при якому створена Приймальня та до якого надійшло звернення 
особи, такий Орган протягом п'яти календарних днів повинен надіслати це 
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звернення до відповідного Органу та повідомити про це особу, яка подала 
звернення.  
 3.7. Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної пер-
винної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безо-
платної вторинної правової допомоги, Орган, при якому створена Приймаль-
ня та який розглядає звернення, зобов'язаний роз'яснити особі або її законно-
му представникові порядок подання звернень про надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги.  
 3.8. Звернення, що не стосуються надання первинної правової допо-
моги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернен-
ня громадян.  
 3.9. Для реалізації своїх завдань працівники Приймальні мають право: 
 одержувати безоплатно для здійснення завдань, покладених на Прий-
мальню, необхідну інформацію від державних органів, установ, організацій у 
порядку, встановленому чинним законодавством; 
 користуватися нормативно-правовою  базою, яка наявна та підтри-
мується у контрольному стані у відповідному органі; 
 на заохочення керівником Органу за сумлінне виконання своїх 
обов'язків; 
 направляти особу до Органу, до компетенції якого належить 
вирішення питання; 
 керівник Органу, при якому створена Приймальня, за поданням заві-
дувача Приймальні може залучати спеціалістів органів виконавчої влади Ав-
тономної Республіки Крим, територіальних органів центральних органів ви-
конавчої влади, місцевих органів виконавчої  влади,  органів  місцевого  са-
моврядування, державних підприємств, установ, організацій (за їх згодою) до 
розгляду питань, що належать до їх компетенції.  
 3.10. Працівники Приймальні зобов'язані: 
 здійснювати прийом громадян у приміщеннях, визначених керівни-
ком Органу, згідно із затвердженим графіком роботи; 
 дотримуватись порядків особистого прийому осіб та розгляду звер-
нень про надання безоплатної первинної правової допомоги; 
 вести журнал реєстрації особистого обліку прийому осіб, які зверну-
лись до Приймальні по безоплатну первинну правову допомогу; 
 дотримуватись Конституції  України ( 254к/96-ВР ), Закону України 
"Про безоплатну правову допомогу" ( 3460-17 ), інших нормативно-правових 
актів та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верхов-
ною Радою України; 
 не допускати порушень прав і свобод людини і громадянина; 
 приймати осіб, які звернулися до Приймальні, та розглядати пору-
шені ними питання; 
 консультувати особу про всі можливі шляхи врегулювання спору чи 
вирішення питання; 



Збірник основних нормативно-правових актів з надання безоплатної правової допомоги 

90 

 дотримуватись етичних норм, бути коректним і ввічливим у спілку-
ванні з особою, що звертається; 
 повідомляти керівників відповідних установ, підприємств та ор-
ганізацій за погодженням з керівником Органу, при якому створена Прий-
мальня, у разі отримання конкретних даних про порушення прав та законних 
інтересів особи, вимог законодавства; 
 не розголошувати конфіденційну інформацію про осіб, що стала їм 
відома під час надання правової допомоги; 
 не допускати застосування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками 
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 
етнічного та соціального походження, місця проживання, за мовними або ін-
шими ознаками.  
 3.11. Працівники Приймальні згідно із законодавством відповідальні: 
 за якість та повноту наданої правової допомоги; 
 за схоронність документів, які стосуються діяльності Приймальні.  
 

 Директор Департаменту  
 реєстрації та систематизації  
 нормативних актів,  
 правоосвітньої діяльності    
  
Додаток 1  
до Порядку роботи  
громадської приймальні  
з надання безоплатної  
первинної правової допомоги  
 

Зразок  
 ГРАФІК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНІ  

 
------------------------------------------------------------------ 

|День прийому |Прізвище, ім'я, по   |  Місце роботи та      |Час роботи| 
|                        |батькові працівника|      посада       |          | 
|-------------+-------------------+-------------------+----------| 
|                        |                                |                        |          | 
------------------------------------------------------------------  
 

 Примітка. При розробленні зазначених дат слід узяти за основу ре-
жим та місце роботи працівників, які залучатимуться до цієї роботи і 
поєднуватимуть роботу з можливістю виїзду до конкретного населеного 
пункту чи трудового колективу.  
 
Директор Департаменту реєстрації та систематизації  
нормативних актів, правоосвітньої діяльності   Н.А.Железняк  
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Додаток 2  
до Порядку роботи  
громадської приймальні  
з надання безоплатної  
первинної правової допомоги  
 

Зразок  
  
 

ЖУРНАЛ  
реєстрації звернень осіб до Приймальні  

  
------------------------------------------------------------------ 

| N |Дата|    П.І.Б.   | Прізвище та |    Суть     | Вирішення з | 
|з/п|    | працівника, |адреса особи |  звернення  |посиланням на| 
|   |    |   що веде   |             |                                    | нормативно- | 
|   |    |   прийом    |             |                                    |правові акти | 
|---+----+-------------+-------------+-------------+-------------| 
|   |    |             |             |             |             | 
------------------------------------------------------------------  
 
 Директор Департаменту  
 реєстрації та систематизації  
 нормативних актів,  
 правоосвітньої діяльності                               Н.А.Железняк  
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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
 

НАКАЗ 
 

15.06.2012  № 891/5 
 

Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
18 червня 2012 р.  
за № 987/21299 

 
Про затвердження Порядку та критеріїв залучення  

органами місцевого самоврядування юридичних осіб 
приватного права до надання безоплатної первинної  

правової допомоги 
 

Відповідно до частини шостої статті 12 Закону України «Про безоплатну 
правову допомогу» НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити Порядок та критерії залучення органами місцевого са-
моврядування юридичних осіб приватного права до надання безоплатної 
первинної правової допомоги, що додається. 

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) довести цей 
наказ до відома головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в 
Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі. 

3. Начальникам головних управлінь юстиції Міністерства юстиції 
України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севасто-
полі довести цей наказ до відома районних, районних у містах, міських (міст 
обласного значення), міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції, 
відповідних місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого 
самоврядування та забезпечити надання відповідної консультаційно-
методичної допомоги. 

4. Координаційному центру з надання правової допомоги (Вишневський 
А.В.) забезпечити надання відповідної консультаційно-методичної допомоги 
органам місцевого самоврядування. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 
Міністра Ємельянову І.І. 

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
 
Міністр        О. Лавринович 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
юстиції України  
15.06.2012  № 891/5 
 

 
 

Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
18 червня 2012 р.  
за № 987/21299 

 
ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ  

залучення органами місцевого самоврядування юридич-
них осіб приватного права до надання безоплатної пер-

винної правової допомоги 
І. Загальні положення 

1.1. Цей Порядок визначає механізм та критерії залучення органами 
місцевого самоврядування юридичних осіб приватного права до надання без-
оплатної первинної правової допомоги. 

1.2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, мають таке значен-
ня: 

конкурсна документація - комплект документів, який надсилається або 
надається організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурс-
них пропозицій; 

конкурсна пропозиція - комплект документів, який готується учасником 
конкурсу згідно з установленими вимогами та подається організаторові кон-
курсу; 

організатор конкурсу - орган місцевого самоврядування; 
учасник конкурсу - юридична особа приватного права, що подала заявку 

про участь у конкурсі. 
1.3. Залучення юридичних осіб приватного права до надання безоплатної 

первинної правової допомоги на території відповідної адміністративно-
територіальної одиниці здійснюється за результатами конкурсу проектів 
(програм) надання безоплатної первинної правової допомоги органом місце-
вого самоврядування на підставі укладеного договору. 

1.4. Участь у конкурсі можуть брати юридичні особи приватного права, 
які відповідно до свого статуту мають право надавати правову допомогу. 

 
II. Організація підготовки та оголошення конкурсу 

2.1. Для проведення конкурсу його організатор готує конкурсну докумен-
тацію, яка повинна містити таку інформацію: 
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2.1.1 найменування та місцезнаходження організатора конкурсу; 
2.1.2 назву проекту (програми); 
2.1.3 перелік послуг безоплатної первинної правової допомоги, надання 

яких охоплюватиметься проектом (програмою), а також їх обсяг, територію 
та строки надання, кількість суб’єктів права на безоплатну первинну правову 
допомогу, вимоги до розташування точок доступу до послуг безоплатної 
первинної правової допомоги та режиму їх роботи; 

2.1.4 вимоги щодо якості надання правових послуг; 
2.1.5 кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу, а саме щодо наяв-

ності: 
штатних працівників та/або експертів відповідної кваліфікації, які мо-

жуть надавати первинну правову допомогу; 
досвіду надання послуг у сфері правової допомоги; 
матеріально-технічної бази; 
фінансової спроможності (річного обороту); 
2.1.6 вимоги до змісту, оформлення та порядку подання конкурсних про-

позицій; 
2.1.7 перелік документів, які подаються учасниками конкурсу для 

підтвердження їх відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам, зо-
крема: 

оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізич-
них осіб - підприємців; 

оригінал довідки про відсутність учасника конкурсу в єдиній базі даних 
про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрут-
ство, зі строком видачі не більше місячної давнини відносно дати розкриття 
конкурсних пропозицій; 

копія статуту (положення) юридичної особи, завірена в установленому 
порядку; 

2.1.8 порядок та строк подання заявки про участь у конкурсі; 
2.1.9 порядок та строк подання конкурсних пропозицій; 
2.1.10 прізвище, ім’я, по батькові особи (осіб), які здійснюватимуть 

зв'язок з учасниками конкурсу, їх номери телефонів та адреси електронної 
пошти; 

2.1.11 можливість проведення організатором конкурсу зборів його учас-
ників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації та 
внесення змін до неї; 

2.1.12 місце, дата та час розгляду конкурсних пропозицій; 
2.1.13 критерії та методика оцінки конкурсних пропозицій; 
2.1.14 очікувана вартість проекту та/або загальний бюджет, доступний 

для його реалізації. 
2.2. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється у місцевих 

засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті організатора конкурсу 
не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дати його проведення. 
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Оголошення обов’язково повинно містити інформацію, зазначену у 
підпунктах 2.1.1-2.1.3, 2.1.8-2.1.12 пункту 2.1 цього розділу. В оголошенні 
також зазначаються умови та порядок звернення претендентів для отримання 
конкурсної документації. 

2.3. Конкурсна документація надсилається поштою або надається особи-
сто учаснику конкурсу протягом трьох робочих днів з дня отримання від 
учасника конкурсу заявки про участь у конкурсі. 

2.4. Учасник конкурсу не пізніше ніж за сім календарних днів до закін-
чення строку подання конкурсних пропозицій може письмово звернутися за 
роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкур-
су, який зобов’язаний протягом трьох робочих днів надіслати учаснику 
письмову відповідь. 

2.5. Організатор конкурсу не пізніше ніж за 14 календарних днів до закін-
чення строку подання конкурсних пропозицій може внести зміни до кон-
курсної документації, про що повинен повідомити протягом трьох робочих 
днів усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація. 

2.6. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або 
надання роз’яснень її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк 
подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів. 

2.7. При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з ме-
тою роз’яснення змісту конкурсної документації ведеться протокол, копія 
якого надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам. 

 
ІІІ. Подання конкурсних пропозицій 

3.1. Конкурсна пропозиція разом з документами, що передбачені кон-
курсною документацією, подається уповноваженою особою учасника кон-
курсу у запечатаному конверті особисто або надсилається поштою організа-
тору конкурсу у порядку та у строк, визначені в оголошенні про проведення 
конкурсу. На конверті зазначаються найменування та місцезнаходження ор-
ганізатора та учасника конкурсу, а також назва проекту (програми), для ре-
алізації якого (якої) подається пропозиція. 

3.2. Конкурсні пропозиції реєструються секретарем конкурсної комісії в 
журналі обліку конкурсних пропозицій. На запит учасника конкурсу ор-
ганізатор конкурсу підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із 
зазначенням реєстраційного номера, дати та часу. 

3.3. Конкурсні пропозиції, що надійшли після закінчення строку їх по-
дання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу. 

3.4. Організатор конкурсу може прийняти до закінчення строку подання 
конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про таке рішення, 
а також про зміну місця, дати та часу розкриття конвертів організатор кон-
курсу повинен повідомити протягом трьох робочих днів усіх учасників кон-
курсу, яким надіслана конкурсна документація. 

3.5. Учасники конкурсу можуть відкликати свою конкурсну пропозицію 
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або внести до неї зміни чи додати необхідні документи до закінчення строку 
подання конкурсної пропозиції. 

 
IV. Проведення конкурсу 

4.1. Конкурс проводиться за принципами: 
прозорості; 
рівноправ’я учасників конкурсу та їх добросовісної конкуренції; 
ефективності (обрання найкращої пропозиції за найменшу ціну); 
неупередженого оцінювання конкурсних пропозицій; 
запобігання конфлікту інтересів та уникнення корупційних ризиків. 
4.2. Конкурсні пропозиції розглядаються комісією, яка утворюється ор-

ганізатором конкурсу у складі не менше семи осіб. 
До складу комісії включаються представники організатора конкурсу, 

відповідного Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в 
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах 
Києві та Севастополі, органу (установи) з надання безоплатної правової до-
помоги та представники громадських організацій у відповідній сфері (за їх 
згодою). Члени комісії здійснюють свої повноваження на громадських заса-
дах. 

Склад конкурсної комісії затверджує організатор конкурсу. 
Головою та секретарем конкурсної комісії призначаються представники 

організатора конкурсу. 
Засідання конкурсної комісії є правомочним у разі участі в ньому не 

менш як двох третин її складу. 
4.3. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться на 

наступний день після дня закінчення строку їх подання у місці та час, перед-
бачених конкурсною документацією та оголошенням про проведення кон-
курсу. Під час розкриття конвертів та розгляду конкурсних пропозицій мо-
жуть бути присутні учасники конкурсу. 

4.4. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями секретар 
комісії виголошує інформацію про найменування та місцезнаходження учас-
ника конкурсу, перелік документів, що містяться в конкурсній пропозиції, та 
перевіряє правильність оформлення конкурсної пропозиції. 

4.5. Під час розгляду конкурсних пропозицій комісія може звернутися до 
учасників конкурсу, які присутні на засіданні, за роз’ясненням щодо їх 
змісту. 

4.6. Конкурсна пропозиція відхиляється у разі: 
відсутності документів (документа), що передбачені(ий) конкурсною до-

кументацією; 
невідповідності учасника конкурсу кваліфікаційним вимогам, передбаче-

ним конкурсною документацією; 
невідповідності конкурсної пропозиції конкурсній документації; наяв-

ності інформації про ліквідацію учасника конкурсу, визнання його 
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банкрутом або порушення проти нього справи про банкрутство; 
встановлення факту подання учасником конкурсу завідомо недостовірної 

інформації. 
4.7. Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі: 
неподання конкурсних пропозицій або подання конкурсних пропозицій 

менше ніж двома учасниками конкурсу; 
відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 

4.6 цього розділу. 
4.8. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання кон-

курсу таким, що не відбувся, організатор конкурсу письмово повідомляє про 
це протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення всіх 
учасників конкурсу, які не були присутні під час засідання конкурсної 
комісії. Оголошення нового конкурсу здійснюється відповідно до цього По-
рядку у десятиденний строк з дня прийняття рішення про визнання конкурсу 
таким, що не відбувся. 

 
V. Критерії оцінювання конкурсних пропозицій, визначення пе-

реможця конкурсу та укладення з ним договору 
5.1. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені відповідно до пункту 

4.5 розділу IV цього Порядку, оцінюються за такими критеріями, які мають 
різну питому вагу (значущість) при оцінюванні, що враховується за допомо-
гою коефіцієнтів: 

досвід роботи та кваліфікація працівників, що надаватимуть правові по-
слуги, - 25% (коефіцієнт 0,25); 

досвід роботи учасника конкурсу у сфері надання правової допомоги, 
ділова репутація - 25% (коефіцієнт 0,25); 

строки надання правових послуг - 20% (коефіцієнт 0,2); 
вартість послуг з надання правової допомоги - 15% (коефіцієнт 0,15); 
рівень матеріально-технічного забезпечення учасника конкурсу - 10% 

(коефіцієнт 0,1); 
фінансова спроможність учасника конкурсу - 5% (коефіцієнт 0,05). 
5.2. Оцінка конкурсної пропозиції на відповідність кожному з критеріїв 

здійснюється за 10-бальною шкалою: від 1 (повна невідповідність вимогам 
критерію) до 10 (повна відповідність вимогам критерію) балів за формою 
згідно з додатком 1 до цього Порядку. 

5.3. Результат оцінки кожної конкурсної пропозиції узагальнюється за 
формою згідно з додатком 2 до цього Порядку таким чином: 

обчислюється середній бал за кожним критерієм (Ai). Для цього підрахо-
вується сума балів за кожним з критеріїв та ділиться на кількість членів 
комісії, що взяли участь в оцінюванні; 

для кожного критерію визначається середній бал з урахуванням 
коефіцієнта питомої ваги критерію (Ai Ki). Для цього відповідний середній 
бал (Ai) множиться на відповідний коефіцієнт питомої ваги критерію Ki; 
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обчислюється підсумкова оцінка проектної пропозиції (∑ Ai Ki). Для цьо-

го всі середні бали Ai Ki додаються. 
5.4. Оцінювання конкурсних пропозицій здійснюється кожним членом 

конкурсної комісії за бальною системою на підставі критеріїв, наведених у 
пункті 5.1 цього розділу. 

5.5. Результати оцінювання кожної конкурсної пропозиції підписуються 
головою комісії, секретарем комісії та усіма її членами, які присутні на 
засіданні. 

5.6. Переможцем конкурсу визнається той учасник, який отримав найви-

щу підсумкову оцінку (∑ Ai Ki), але не нижчу ніж 7 балів. 

Якщо кілька учасників конкурсу отримали однакову найвищу підсумкову 
оцінку конкурсної пропозиції, переможцем конкурсу визнається учасник, 
який отримав вищий бал Ai Ki за критеріями з вищим коефіцієнтом питомої 
ваги. 

5.7. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, у якому за-
значаються: 

присутні під час розкриття конкурсної пропозиції; 
результати оцінювання кожної конкурсної пропозиції; 
обґрунтування визначення переможця конкурсу; 
переможець конкурсу. 
Протокол підписується всіма членами комісії, присутніми на її засіданні. 
5.8. Рішення конкурсної комісії доводиться до відома учасників конкурсу 

письмово протягом трьох робочих днів з дня підписання протоколу. 
Результати конкурсу оприлюднюються у місцевих засобах масової ін-

формації та розміщуються на офіційному веб-сайті організатора конкурсу. 
5.9. З учасником, який переміг у конкурсі протягом 10 календарних днів, 

укладається договір про надання на постійній або тимчасовій основі первин-
ної правової допомоги на території відповідної адміністративно-
територіальної одиниці. 

 
VI. Порядок оскарження результатів конкурсу 

Результати конкурсу можуть бути оскаржені до суду в установленому за-
конодавством порядку. 

 
В. о. директора  
Координаційного центру  
з надання правової допомоги 

 
 
                                  А. Вишневський 
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 Додаток 1  
до Порядку та критеріїв залучення  
органами місцевого самоврядування  
юридичних осіб приватного права  
до надання безоплатної первинної  
правової допомоги 

ОЦІНКА  
конкурсної пропозиції №______ 

Член комісії 
_____________________________________________________________________________

___ _____________  
(прізвище, ім’я та по батькові) 

№ 
з/п 

Критерії Оцінка  
(від 1 до 10 балів) 

1 Досвід роботи та кваліфікація працівників, що 
надаватимуть правову допомогу 

 

2 Досвід роботи учасника конкурсу у сфері 
надання правової допомоги, ділова репутація 

 

3 Строки надання правових послуг  

4 Вартість послуг з надання правової допомоги  

5 Рівень матеріально-технічного забезпечення 
учасника конкурсу 

 

6 Фінансова спроможність учасника конкурсу  

___________________  
(дата ) 

_________________________  
(підпис) 

 

 Додаток 2  
до Порядку та критеріїв залучення  
органами місцевого самоврядування  
юридичних осіб приватного права  
до надання безоплатної первинної  
правової допомоги 
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РЕЗУЛЬТАТ  
оцінювання конкурсної пропозиції №_______ 

№ 
з/п 

Критерії (i) Оцінки членів комісії Середній 
бал за 

відповідним 
критерієм 

Ai 

Коефіцієнт 
питомої 

ваги кри-
терію Ki 

Середній бал 
за 

відповідним 
критерієм з 

урахуванням 
ваги кри-
терію Ai Ki 

член 
комісії 

1 

член 
комісії 

2 

член 
комісії 

3 

член 
комісії

4 

член 
комісії 

5 

член 
комісії 

… 

член 
комісії 

n 

1 Досвід роботи та 
кваліфікація 
працівників, що 
надаватимуть 
правову допомогу 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0,25  
 

2 Досвід роботи 
учасника конкурсу 
у сфері надання 
правової допомоги, 
ділова репутація 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0,25  
 

3 Строки надання 
правових послуг 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0,2  
 

4 Вартість послуг з 
надання правової 
допомоги 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0,15  
 

5 Рівень матеріально-
технічного забез-
печення учасника 
конкурсу 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0,1  
 

6 Фінансова спро-
можність учасни-
ка конкурсу 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

0,05  
 

Підсумкова оцінка конкурсної пропозиції (∑ Ai Ki)  

Голова комісії: 
_______________________ /  

(прізвище, ім’я, по батькові) 
________________________ 

/ (підпис) 

Член комісії 1: 
_______________________ /  

(прізвище, ім’я, по батькові) 
________________________ 

/ (підпис) 

Член комісії 2: 
_______________________ /  

(прізвище, ім’я, по батькові) 
________________________ 

/ (підпис) 

Член комісії 3: 
_______________________ /  

(прізвище, ім’я, по батькові) 
________________________ 

/ (підпис) 

Член комісії 4: 
_______________________ /  

(прізвище, ім’я, по батькові) 
________________________ 

/ (підпис) 

Член комісії 5: 
_______________________ /  

(прізвище, ім’я, по батькові) 
________________________ 

/ (підпис) 

Член комісії …: 
_______________________ /  

(прізвище, ім’я, по батькові) 
________________________ 

/ (підпис) 

Член комісії n: 
_______________________ /  

(прізвище, ім’я, по батькові) 
________________________ 

/ (підпис) 

Секретар: 
_______________________ /  

(прізвище, ім’я, по батькові) 
________________________ 

/ (підпис) 
________________________  

(дата) 
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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
 

02.07.2012  № 967/5 
 

Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
3 липня 2012 р.  
за № 1091/21403 
 

Про затвердження Положення про центри з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 

 
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції  
№ 1734/5 від 26.11.2012  
№ 672/5 від 10.04.2013  
№ 329/5 від 10.03.2015  
№ 1487/5 від 24.05.2016  
№ 3752/5 від 22.12.2016} 
Відповідно до частини п’ятої статті 16 Закону України "Про безоплатну 

правову допомогу"НАКАЗУЮ:  
1. Затвердити Положення про центри з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, що додається. 
2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) довести цей 

наказ до відома головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в 
Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі. 

3. Начальникам головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в 
Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі довести 
цей наказ до відома районних, районних у містах, міських (міст обласного зна-
чення), міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції, відповідних місцевих 
органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування. 

4. Координаційному центру з надання правової допомоги (Вишневський 
А.В.) забезпечити виконання цього наказу. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 
Міністра Ємельянову І.І. 

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
 

Міністр         О. Лавринович 



Збірник основних нормативно-правових актів з надання безоплатної правової допомоги 

102 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства юс-
тиції України  
02.07.2012 № 967/5  
(у редакції наказу  
Міністерства юстиції 
України  
24.05.2016  № 1487/5) 
Зареєстровано  
в Міністерстві юстиції 
України  
3 липня 2012 р.  
за № 1091/21403 

 
ПОЛОЖЕННЯ  

про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
 

1. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - 
центри) утворюються, реорганізовуються та ліквідовуються Міністерством 
юстиції України за пропозицією Координаційного центру з надання правової 
допомоги (далі - Координаційний центр) з урахуванням потреб відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці та забезпечення доступу осіб до без-
оплатної правової допомоги і є його територіальними відділеннями. 

2. Центри діють на підставі положення, яке розробляється відповідно до 
цього Положення і затверджується Координаційним центром. 

3. Діяльність центрів поширюється на територію відповідної адміністра-
тивно-територіальної одиниці (відповідних адміністративно-територіальних 
одиниць). 

4. Центри є неприбутковими організаціями, користуються правами юри-
дичної особи, мають печатку із зображенням Державного Герба України і 
своїм найменуванням, власні бланки, самостійний баланс, рахунки в органах 
Казначейства. 

5. У своїй діяльності центри керуються Конституцією та законами 
України, указами Президента України і постановами Верховної Ради 
України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами 
Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами 
Міністерства юстиції України та Координаційного центру, цим Положенням, 
а також своїми положеннями. 

6. Під час виконання функцій з надання безоплатної правової допомоги 
центри взаємодіють із судами, органами прокуратури та іншими правоохо-
ронними органами, органами виконавчої влади, органами місцевого самовря-
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дування, іншими суб’єктами надання безоплатної правової допомоги, орга-
нами адвокатського самоврядування, громадськими об’єднаннями. 

7. Основними завданнями центрів є: 
1) підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення 

(правопросвітництво); 
2) надання безоплатної первинної правової допомоги і безоплатної вто-

ринної правової допомоги; 
{Підпункт 2 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністер-

ства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016} 
3) забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції 

України. 
8. Регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

(республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, Київський та Се-
вастопольський міські) (далі - регіональні центри) відповідно до покладених 
на них завдань: 

1) забезпечують участь захисника під час здійснення досудового роз-
слідування та судового провадження у випадках, коли захисник відповідно 
до положень Кримінального процесуального кодексу України залучається 
слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за 
призначенням або проведення окремої процесуальної дії, у випадках затри-
мання особи, застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою, під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, а та-
кож у випадках надання безоплатної вторинної правової допомоги особі за 
ухвалою суду у кримінальних провадженнях щодо продовження, зміни або 
припинення застосування примусових заходів медичного характеру, у проце-
дурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією), або у разі вирішення су-
дом питань під час виконання вироків відповідно до статті 
537 Кримінального процесуального кодексу України; 

2) забезпечують захист, складання документів процесуального характеру 
та здійснення представництва інтересів особи, засудженої до покарання у ви-
гляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військово-
службовців або обмеження волі, за зверненням такої особи або за ухвалою 
суду в судах, інших органах державної влади, органах місцевого самовряду-
вання, перед іншими особами; 

3) укладають контракти/договори з адвокатами, включеними до Реєстру 
адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, відповідно 
до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплат-
ну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвоката-
ми, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій ос-
нові, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 
року № 8; 

4) отримують від адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 
допомогу на підставі доручення, виданого регіональним центром, інфор-
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мацію про надання такої допомоги; 
{Підпункт 4 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністер-

ства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016} 
5) приймають і реєструють повідомлення про затримання осіб, постано-

ви/ухвали про залучення захисника відповідно до положень Кримінального 
процесуального кодексу Українислідчим, прокурором, слідчим суддею чи 
судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої про-
цесуальної дії; 

6) приймають рішення про надання безоплатної вторинної правової до-
помоги або про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги; 

7) видають доручення адвокатам для надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним у пунктах 3-
7 частини першої та частиною другою статті 14 Закону України «Про безо-
платну правову допомогу» (далі - Закон), у разі необхідності скасовують їх в 
установленому порядку; 

{Підпункт 7 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністер-
ства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016} 

8) приймають рішення про заміну адвоката, припинення надання безо-
платної вторинної правової допомоги у випадках, передбаче-
них Законом та Кримінальним процесуальним кодексом України, у разі якщо 
відповідні доручення видані цими центрами, а також про відмову у наданні 
безоплатної вторинної правової допомоги у випадках, передбачених Законом; 

9) залучають у встановленому порядку перекладача (сурдоперекладача) 
для забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги 
суб’єктам відповідного права, визначеним у пунктах 3-7 частини пер-
шої та частиною другою статті 14 Закону, у разі, коли зазначені суб’єкти не 
володіють державною мовою та/або є глухими, німими або глухонімими; 

{Підпункт 9 пункту 8 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3752/5 
від 22.12.2016} 

10) приймають подані адвокатами акти надання безоплатної вторинної 
правової допомоги з відповідними додатками, здійснюють перевірку їх ком-
плектності, правильності розрахунку розміру винагороди та відшкодування 
витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у разі 
необхідності спільно з адвокатами приводять їх у відповідність до встанов-
лених вимог, забезпечують підписання і затвердження прийнятих актів 
надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками; 

{Підпункт 10 пункту 8 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3752/5 
від 22.12.2016} 

11) забезпечують оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які 
надають безоплатну вторинну правову допомогу в установленому порядку; 

12) здійснюють моніторинг та оцінювання забезпечення місцевими цен-
трами: 

проведення правопросвітницької роботи; 
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надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вто-
ринної правової допомоги, доступу до електронних сервісів Міністерства юс-
тиції України; 

{Підпункт 12 пункту 8 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3752/5 
від 22.12.2016} 

13) здійснюють моніторинг дотримання адвокатами стандартів якості 
надання безоплатної правової допомоги та у разі отримання згоди відповід-
ного суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу - оцінювання 
якості її надання; 

{Підпункт 13 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністер-
ства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016} 

14) організовують, у тому числі через місцеві центри, підвищення 
кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу; 

15) подають клопотання до Координаційного центру про виключення ад-
воката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допо-
могу, у випадках, передбачених пунктами 2, 3 частини першої статті 
24 Закону; 

16) узагальнюють, аналізують та поширюють практику надання безо-
платної вторинної правової допомоги; 

17) надають підпорядкованим місцевим центрам консультаційно-
методичну допомогу з питань, пов’язаних з наданням безоплатної первинної 
правової допомоги у кримінальному процесі; 

{Пункт 8 доповнено новим підпунктом 17 згідно з Наказом Міністерства 
юстиції № 3752/5 від 22.12.2016} 

18) забезпечують вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які звер-
таються щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги та/або от-
римали таку допомогу; 

19) подають щоквартальні та річні звіти про свою діяльність та діяльність 
відповідних місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової до-
помоги Координаційному центру; 

20) збирають, узагальнюють та аналізують статистичні дані про надання 
безоплатної вторинної правової допомоги; 

21) забезпечують організацію і проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи з питань надання безоплатної правової допомоги; 

22) спрямовують, координують та контролюють діяльність місцевих 
центрів; 

23) проводять перевірки діяльності місцевих центрів у порядку, затвер-
дженому Координаційним центром; 

24) розробляють, затверджують та забезпечують виконання регіональних 
планів надання безоплатної правової допомоги. 

9. Регіональний центр для виконання покладених на нього завдань має 
право здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг для потреб регіонально-
го центру і підпорядкованих йому місцевих центрів у встановленому законо-
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давством порядку. 
10. Регіональний центр очолює директор, який призначається на посаду і 

звільняється з посади директором Координаційного центру. 
Директором регіонального центру може бути особа, яка має вищу освіту 

не нижче другого (магістерського) рівня (вища освіта за спеціальностями га-
лузей знань «Управління та адміністрування», «Право» є перевагою), загаль-
ний трудовий стаж не менше 5 років, досвід роботи на керівних посадах не 
менше 3 років (досвід роботи у сфері права є перевагою). 

Директор регіонального центру може мати заступників (у тому числі 
першого), які призначаються на посади та звільняються з посад директором 
Координаційного центру. 

Заступником директора регіонального центру може бути особа, яка має 
вищу освіту не нижче другого (магiстерського) рівня (вища освіта за 
спеціальностями галузей знань «Управління та адміністрування», «Право» є 
перевагою), загальний трудовий стаж не менше 3 років (досвід роботи у 
сфері права є перевагою). 

{Пункт 10 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3752/5 від 
22.12.2016} 

11. Директор регіонального центру: 
1) організовує його роботу, відповідає за виконання покладених на регіо-

нальний та відповідні місцеві центри завдань, звітує перед Координаційним 
центром; 

2) видає в межах компетенції накази організаційно-розпорядчого харак-
теру, контролює їх виконання; 

3) відповідно до визначених Координаційним центром кваліфікаційних 
вимог призначає на посади та звільняє з посад керівників та заступників 
керівників самостійних структурних підрозділів - за погодженням з Коорди-
наційним центром, інших працівників регіонального центру; 

{Підпункт 3 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністер-
ства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016} 

4) приймає рішення про: 
заохочення заступника директора, працівників регіонального центру у 

межах фонду оплати праці регіонального центру; 
притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників регіональ-

ного центру (крім заступників директора, які притягуються до дисциплінар-
ної відповідальності директором Координаційного центру); 

5) подає пропозиції директорові Координаційного центру щодо притяг-
нення до дисциплінарної відповідальності заступника директора регіональ-
ного центру, директорів відповідних місцевих центрів та їх заступників; 

6) затверджує: 
положення про самостійні структурні підрозділи регіонального та 

відповідних місцевих центрів - відповідно до типових положень, затвердже-
них Координаційним центром; 
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структуру регіонального та відповідних місцевих центрів у межах штат-
ної чисельності працівників - відповідно до типової структури, що затвер-
джується Координаційним центром; 

правила внутрішнього трудового розпорядку регіонального та 
відповідних місцевих центрів; 

7) забезпечує цільове використання коштів та майна регіонального цен-
тру, організовує ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання 
та подання бухгалтерської звітності в установленому порядку; 

8) контролює цільове використання коштів та майна підпорядкованих 
місцевих центрів, ведення ними бухгалтерського та статистичного обліку, 
складання та подання бухгалтерської звітності; 

{Пункт 11 доповнено новим підпунктом 8 згідно з Наказом Міністерства 
юстиції № 3752/5 від 22.12.2016} 

9) подає після розгляду керівною радою пропозиції Координаційному 
центру до бюджетного запиту, кошторису, штатного розпису, помісячного 
плану асигнувань, розрахунків до кошторису регіонального центру, внесення 
змін до них; 

{Підпункт 9 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністер-
ства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016} 

10) затверджує кошторис, штатний розпис, помісячний план асигнувань, 
розрахунки до кошторису відповідних місцевих центрів, вносить до них 
зміни; 

{Пункт 11 доповнено новим підпунктом 10 згідно з Наказом Міністер-
ства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016} 

11) уповноважує працівників регіонального центру, що здійснюють чер-
гування, видавати від імені регіонального центру доручення черговим адво-
катам для надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам 
відповідного права, визначеним пунктами 3-7 частини першої та частиною 
другою статті 14 Закону; 

{Підпункт 11 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016} 

12) затверджує порядок розподілу справ між адвокатами, які надають 
безоплатну вторинну правову допомогу; 

{Пункт 11 доповнено новим підпунктом 12 згідно з Наказом Міністер-
ства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016} 

13) затверджує графік цілодобового чергування: 
працівників центру - для прийняття і реєстрації повідомлень про випадки 

затримання осіб для надання таким особам безоплатної вторинної правової 
допомоги з моменту їх затримання у встановленому порядку; 

адвокатів, з якими укладено контракт про надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, - для забезпечення надання безоплатної вторинної право-
вої допомоги кожній затриманій особі з моменту її затримання; 

14) визначає представників центру до складу конкурсної комісії з відбору 



Збірник основних нормативно-правових актів з надання безоплатної правової допомоги 

108 

адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги; 
15) організовує роботу керівної ради та бере участь у її роботі з правом 

голосу; 
16) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. 
12. Директор регіонального центру підзвітний і підконтрольний директо-

ру Координаційного центру. 
13. Місцеві центри відповідно до покладених на них завдань: 
1) розповсюджують інформацію у сфері захисту прав, свобод і законних 

інтересів громадян, надання безоплатної правової допомоги; 
2) проводять тематичні семінари, лекції, зокрема у навчальних закладах, 

закладах позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти, навчально-
виховних закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання; для визначених категорій громадян, зокрема пенсіонерів, інвалідів, 
учасників антитерористичної операції, молоді, громадських активістів, вчи-
телів та педагогічних працівників, медичних працівників, інших вразливих 
суспільних груп з метою підвищення правової свідомості, культури та 
освіченості населення, запобігання злочинності; 

3) здійснюють особистий прийом та облік осіб, які звертаються до місцево-
го центру для отримання безоплатної первинної правової допомоги та безо-
платної вторинної правової допомоги, роз’яснюють положення законодавства у 
сфері безоплатної правової допомоги та порядок отримання такої допомоги; 

4) розглядають звернення осіб про надання безоплатної первинної право-
вої допомоги протягом десяти днів з дня надходження зазначеного звернення; 

5) надають правову інформацію, консультації і роз’яснення з правових 
питань; 

6) забезпечують складення заяв, скарг та інших документів правового ха-
рактеру; 

7) забезпечують роботу бюро правової допомоги; 
8) забезпечують роботу мобільних консультаційних пунктів; 
9) забезпечують відвідування осіб, зокрема одиноких, похилого віку, з 

обмеженими фізичними можливостями, за місцем їх перебування з метою 
надання зазначеним особам безоплатної правової допомоги; 

10) забезпечують розвиток мережі дистанційних пунктів доступу до без-
оплатної правової допомоги та їх функціонування на постійній основі; 

11) здійснюють представництво інтересів осіб, визначених пунктами 
1, 2, 8-12 частини першої та частиною другою статті 14 Закону, в судах (у 
адміністративних, цивільних, господарських справах та кримінальних про-
вадженнях), інших державних органах, органах місцевого самоврядування, 
перед іншими особами на підставі довіреності, виданої особою, яка звернула-
ся за наданням безоплатної вторинної правової допомоги, та/або складають 
документи процесуального характеру; 

{Підпункт 11 пункту 13 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 
3752/5 від 22.12.2016} 
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12) залучають у встановленому порядку перекладача (сурдоперекладача) 
для забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги 
суб’єктам відповідного права, визначеним пунктами 1, 2, 8-12 частини пер-
шої та частиною другою статті 14 Закону, у разі, коли зазначені суб’єкти не 
володіють державною мовою та/або є глухими, німими або глухонімими; 

{Пункт 13 доповнено новим підпунктом 12 згідно з Наказом Міністер-
ства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016} 

13) укладають контракти/договори з адвокатами, включеними до Реєстру ад-
вокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, відповідно 
до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну 
вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які 
надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 8 (у 
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 року № 1214); 

{Пункт 13 доповнено новим підпунктом 13 згідно з Наказом Міністер-
ства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016} 

14) забезпечують надання доступу до електронних сервісів Міністерства 
юстиції України, зокрема шляхом надання доступу до комп’ютерів з 
відповідним програмним забезпеченням; надають консультації, роз’яснюють 
правила пошуку та порядок отримання відомостей із зазначених сервісів; 

15) здійснюють аналіз питань, з якими особи звертаються до місцевого 
центру, та готують відповідні консультаційні матеріали; 

16) розглядають звернення суб’єктів права на безоплатну вторинну пра-
вову допомогу та перевіряють належність особи до категорій осіб, які мають 
право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги, у встановле-
ному порядку; 

17) приймають рішення про надання безоплатної вторинної правової до-
помоги або про відмову в її наданні; 

18) приймають рішення про припинення надання безоплатної вторинної 
правової допомоги; 

19) видають доручення адвокатам для надання безоплатної вторинної 
правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним пунктами 
1, 2, 8-12 частини першої та частиною другою статті 14 Закону, скасовують у 
разі необхідності такі доручення в установленому порядку; 

{Пункт 13 доповнено новим підпунктом 19 згідно з Наказом Міністер-
ства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016} 

20) приймають рішення про заміну адвоката у випадках, передбаче-
них Законом; 

{Пункт 13 доповнено новим підпунктом 20 згідно з Наказом Міністер-
ства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016} 

21) забезпечують складення документів процесуального характеру за 
зверненням суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу після 
прийняття рішення про надання такої допомоги; 
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22) приймають подані адвокатами акти надання безоплатної вторинної 
правової допомоги з відповідними додатками, здійснюють перевірку їх ком-
плектності, правильності розрахунку розміру винагороди та відшкодування 
витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у разі 
необхідності спільно з адвокатами приводять їх у відповідність до встанов-
лених вимог, забезпечують підписання і затвердження прийнятих актів 
надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками; 

{Підпункт 22 пункту 13 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 
3752/5 від 22.12.2016} 

23) забезпечують оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які 
надають безоплатну вторинну правову допомогу в установленому порядку; 

{Пункт 13 доповнено новим підпунктом 23 згідно з Наказом Міністер-
ства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016} 

24) забезпечують посвідчення довіреностей, виданих адвокатам/працівникам 
місцевих центрів суб’єктами права на безоплатну вторинну правову допомогу, за 
зверненнями яких прийнято рішення про надання такої допомоги; 

{Пункт 13 доповнено новим підпунктом 24 згідно з Наказом Міністер-
ства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016} 

25) отримують від адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 
допомогу, інформацію про надання такої допомоги; 

{Пункт 13 доповнено новим підпунктом 25 згідно з Наказом Міністер-
ства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016} 

26) взаємодіють з іншими суб’єктами надання безоплатної первинної 
правової допомоги, здійснюють їх координацію на відповідній території, 
надають органам місцевого самоврядування консультаційно-методичну до-
помогу з питань утворення спеціалізованих установ, які надають безоплатну 
первинну правову допомогу, залучення до її надання юридичних осіб при-
ватного права та фізичних осіб; 

27) організовують підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безо-
платну вторинну правову допомогу; 

28) подають клопотання до Координаційного центру про виключення адво-
ката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у 
випадках, передбачених пунктами 2, 3 частини першої статті 24 Закону; 

{Пункт 13 доповнено новим підпунктом 28 згідно з Наказом Міністер-
ства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016} 

29) узагальнюють, аналізують та поширюють практику надання безо-
платної правової допомоги; 

30) збирають за встановленою формою статистичні дані про надання без-
оплатної правової допомоги, зокрема щодо кількості та категорій осіб, які 
звернулись по таку допомогу, а також щодо осіб, які скористались електрон-
ними сервісами Міністерства юстиції України; 

31) забезпечують вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які звер-
таються щодо надання безоплатної первинної правової допомоги і безоплат-
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ної вторинної правової допомоги та/або отримали таку допомогу, у тому чис-
лі здійснюють аналіз питань, з якими особи звертаються до місцевого центру, 
та готують відповідні консультаційні матеріали; 

32) готують пропозиції до проектів регіональних планів надання безо-
платної правової допомоги та забезпечують їх виконання у межах повнова-
жень місцевого6 центру. 

14. Місцевий центр очолює директор, який призначається на посаду і 
звільняється з посади директором Координаційного центру. 

Директором місцевого центру може бути особа, яка має вищу освіту не 
нижче другого (магiстерського) рівня (вища освіта за спеціальностями галу-
зей знань «Право», «Соціальна робота», «Управління та адміністрування» є 
перевагою), загальний трудовий стаж не менше 3 років, досвід роботи на 
керівних посадах не менше 1 року (досвід роботи у сфері права або соціаль-
ної роботи є перевагою). 

Директор місцевого центру може мати заступника, який призначається на 
посаду та звільняється з посади директором Координаційного центру. 

Заступником директора місцевого центру може бути особа, яка має вищу 
освіту не нижче другого (магiстерського) рівня (вища освіта за спеціально-
стями галузей знань «Право», «Соціальна робота», «Управління та 
адміністрування» є перевагою), загальний трудовий стаж не менше 1 року 
(досвід роботи у сфері права або соціальної роботи є перевагою). 

{Пункт 14 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3752/5 від 
22.12.2016} 

15. Директор місцевого центру: 
1) організовує його роботу, відповідає за виконання покладених на центр 

завдань, звітує перед відповідним регіональним центром; 
2) видає в межах компетенції накази організаційно-розпорядчого харак-

теру, контролює їх виконання; 
3) відповідно до визначених Координаційним центром кваліфікаційних 

вимог призначає на посади та звільняє з посад: 
керівників та заступників керівників самостійних структурних 

підрозділів місцевого центру - за погодженням з регіональним центром (крім 
керівників та заступників керівників бюро правової допомоги, які признача-
ються на посаду та звільняються з посади директором місцевого центру за 
погодженням з Координаційним центром); 

{Абзац другий підпункту 3 пункту 15 в редакції Наказу Міністерства 
юстиції № 3752/5 від 22.12.2016} 

інших працівників місцевого центру; 
{Абзац третій підпункту 3 пункту 15 в редакції Наказу Міністерства 

юстиції № 3752/5 від 22.12.2016} 
4) приймає рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності 

працівників місцевого центру (крім заступника директора, який притягається 
до дисциплінарної відповідальності директором Координаційного центру); 
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5) подає пропозиції директорові Координаційного центру щодо притягнен-
ня до дисциплінарної відповідальності заступника директора місцевого центру; 

6) приймає рішення про заохочення заступника директора та працівників 
місцевого центру у межах фонду оплати праці місцевого центру; 

7) затверджує порядок розподілу справ між адвокатами, які надають без-
оплатну вторинну правову допомогу; 

{Пункт 15 доповнено новим підпунктом 7 згідно з Наказом Міністерства 
юстиції № 3752/5 від 22.12.2016} 

8) забезпечує цільове використання коштів та майна місцевого центру, 
організовує ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання та 
подання бухгалтерської звітності в установленому порядку; 

9) подає пропозиції регіональному центру до бюджетного запиту, кошто-
рису, штатного розпису, помісячного плану асигнувань, розрахунків до 
кошторису місцевого центру, внесення змін до них; 

10) бере участь у роботі керівної ради з правом голосу; 
11) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. 
16. Директор місцевого центру безпосередньо підпорядкований директо-

ру відповідного регіонального центру, підзвітний і підконтрольний директо-
ру Координаційного центру. 

17. З метою узгодження питань, пов’язаних з формуванням бюджетного за-
питу, кошторису, штатного розпису, помісячного плану асигнувань, розрахунків 
до кошторису регіонального та відповідних місцевих центрів та внесенням змін 
до них, та інших питань діє керівна рада, до складу якої входять директор регіо-
нального центру і директори місцевих центрів відповідного регіону. Регламент 
роботи керівної ради затверджується Координаційним центром. 

18. Джерелами формування майна центрів є: 
1) майно, передане Координаційним центром та регіональним центром, - 

для місцевого центру; 
2) майно, придбане за рахунок власних коштів або інших не заборонених 

законодавством джерел; 
3) майно, передане юридичними та фізичними особами. 
19. Центри фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, інших 

не заборонених законодавством джерел. 
20. Для виконання покладених на центри завдань центри мають право ви-

ступати реципієнтом проектів та програм міжнародної технічної допомоги, 
виконавцем регіональних та місцевих програм. 

{Положення в редакції Наказів Міністерства юстиції № 329/5 від 
10.03.2015, № 1487/5 від 24.05.2016} 

 
 

В.о. директора  
Координаційного центру  
з надання правової допомоги      А. Вишневський 
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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
НАКАЗ 

28.03.2012  № 483/5 
Зареєстровано в 
Міністерстві  
юстиції України  
29 березня 2012 р.  
за № 474/20787 
 

Про затвердження Типового положення про установу з надання 
безоплатної первинної правової допомоги 

 

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції  
№ 1734/5 від 26.11.2012} 
Відповідно до частини четвертої статті 12 Закону України «Про безо-

платну правову допомогу» НАКАЗУЮ:  
1. Затвердити Типове положення про установу з надання безоплатної 

первинної правової допомоги, що додається. 
2. Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, право-

освітньої діяльності (Железняк Н.А.) забезпечити державну реєстрацію цього 
наказу в установленому законодавством порядку. 

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) довести цей 
наказ до відома Головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в 
Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі. 

4. Начальникам Головних управлінь юстиції Міністерства юстиції 
України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севасто-
полі довести цей наказ до відома районних, районних у містах, міських (міст 
обласного значення), міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції, 
відповідних місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого 
самоврядування. 

5. Координаційному центру з надання правової допомоги (Вишневський 
А.В.) забезпечити надання відповідної консультаційно-методичної допомоги 
органам місцевого самоврядування. 

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юс-
тиції № 1734/5 від 26.11.2012} 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 
Міністра Ємельянову І.І. 

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
 

Міністр         О. Лавринович 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
юстиції України  
28.03.2012  № 483/5 
Зареєстровано в 
Міністерстві  
юстиції України  
29 березня 2012 р.  
за № 474/20787 
 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ  
про установу з надання безоплатної первинної правової допомоги 

 
1. Установа з надання безоплатної первинної правової допомоги (далі - 

установа) утворюється за рішенням органу місцевого самоврядування з 
урахуванням потреб територіальної громади відповідної адміністративно- те-
риторіальної одиниці для надання безоплатної первинної правової допомоги 
відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу». 

2. Установа діє на підставі положення, яке розробляється на основі цього 
Типового положення і затверджується відповідним органом місцевого са-
моврядування. 

3. У своїй діяльності установа керується Конституцією та законами 
України, іншими нормативно-правовими актами, а також своїм положенням. 

4. Установа є неприбутковою організацією, юридичною особою публіч-
ного права, має власні бланки, печатку із своїм найменуванням. 

5. Основним завданням установи є забезпечення доступу до інформуван-
ня особи про її права і свободи, порядок їх реалізації та відновлення у разі їх 
порушення, а також порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службо-
вих осіб. 

6. Установа відповідно до покладених на неї завдань: 
розглядає звернення осіб про надання безоплатної первинної правової 

допомоги; 
надає правову інформацію; 
надає консультації і роз'яснення з правових питань; 
складає заяви, скарги та інші документи правового характеру (крім доку-

ментів процесуального характеру); 
надає допомогу в забезпеченні доступу особи до вторинної правової до-

помоги та медіації; 
інформує територіальну громаду про можливість отримання безоплатної 

первинної та вторинної правової допомоги шляхом розміщення інформації на 
власному веб-сайті, веб-сайтах органів місцевого самоврядування та/або в за-
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собах масової інформації шляхом розповсюдження інформаційних ма-
теріалів; 

узагальнює інформацію про надану безоплатну первинну правову допо-
могу, зокрема щодо кількості та категорій осіб, які звернулись по таку допо-
могу, та щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, 
звітує органу, що утворив установу. 

7. Установу очолює керівник, який призначається на посаду та звіль-
няється з посади за рішенням органу, що її утворив. 

Керівником установи може бути громадянин України, який має вищу 
юридичну освіту та досвід роботи на керівних посадах не менше ніж два ро-
ки, досвід роботи в галузі права є перевагою. 

8. Керівник установи: 
організовує її роботу, несе персональну відповідальність за виконання 

покладених на неї завдань, звітує перед органом, що її утворив; 
видає у межах своєї компетенції акти організаційно-розпорядчого харак-

теру, контролює їх виконання; 
призначає на посади та звільняє з посад працівників установи, розподіляє 

обов’язки між ними, затверджує правила внутрішнього трудового розпоряд-
ку, приймає рішення щодо заохочення працівників установи та застосування 
до них дисциплінарних стягнень; 

вносить на розгляд органу, що утворив установу, пропозиції щодо струк-
тури, штатного розпису та кошторису установи; 

здійснює особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної 
правової допомоги, та забезпечує проведення особистого прийому високо-
кваліфікованими працівниками, які можуть вчасно, якісно та у повному обся-
зі надати роз’яснення положень законодавства та консультації з питань ре-
алізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов’язків; 

за погодженням з органом, що утворив установу, залучає до ведення осо-
бистого прийому посадових осіб місцевого самоврядування; 

забезпечує доступність, своєчасність та якість безоплатної первинної 
правової допомоги, що надається установою; 

забезпечує регулярне вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, що 
звертаються по надання безоплатної первинної правової допомоги, та готує 
відповідну звітну інформацію, яку подає органу, що утворив установу, не 
рідше ніж раз на півроку; 

забезпечує цільове використання коштів та майна установи, організовує 
ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання та подання звіт-
ності в установленому порядку; 

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. 
9. Працівниками установи, до повноважень яких належить безпосередньо 

надання безоплатної первинної правової допомоги, можуть бути громадяни, 
які мають вищу юридичну освіту. Професійні вимоги до інших працівників 
установи визначаються її керівником. 
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10. Джерелами формування майна установи є: 
майно, передане засновником; 
майно, придбане за рахунок власних коштів або інших, не заборонених 

законодавством джерел; 
майно, передане юридичними та фізичними особами. 
11. Установа фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів, інших, 

не заборонених законодавством джерел. 
12. Установі забороняється встановлювати плату за надання будь-якого з 

видів правових послуг безоплатної первинної правової допомоги та за видачу 
особам бланків заяв, звернень, запитів, довідок, інших документів, подання 
яких передбачено законодавством для реалізації прав і свобод громадянина. 

 
Директор Центру правової  
реформи і законопроектних  
робіт при Міністерстві  
юстиції України             А.В. Вишневський 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
 

ПОСТАНОВА 
 

від 28 грудня 2011 р. № 1362  
Київ 

 
Про затвердження Порядку і умов проведення конкурсу з відбору 

адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної 
правової допомоги 

 
{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 915 від 10.10.2012; із 

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 110 від 11.03.2015} 
{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  
№ 504 від 06.06.2012} 
{Зміни до Постанови додатково див. в Постанові КМ № 868 від 
19.09.2012} 
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ  
№ 915 від 10.10.2012  
№ 110 від 11.03.2015  
№ 575 від 09.08.2017} 
Відповідно до статті 27 Закону України "Про безоплатну правову допо-

могу" Кабінет Міністрів України постановляє:  
Затвердити Порядок і умови проведення конкурсу з відбору адвокатів, які 

залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, що до-
даються. 

{Постановляюча частина в редакції Постанови КМ № 915 від 
10.10.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 110 від 
11.03.2015} 

 
Прем'єр-міністр України 
Інд. 70          М.АЗАРОВ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів 
України  
від 28 грудня 2011 р. № 1362  
(у редакції постанови Кабінету 
Міністрів України  
від 9 серпня 2017 р. № 575) 

 
ПОРЯДОК І УМОВИ  

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

Загальні питання 
 

1. Ці Порядок і умови визначають механізм проведення конкурсу з відбо-
ру адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової 
допомоги (далі - конкурс). 

2. Рішення про проведення конкурсу приймається Мін’юстом за подан-
ням Координаційного центру з надання правової допомоги (далі - Координа-
ційний центр). 

Зазначене рішення повинне містити найменування адміністративно-
територіальної одиниці (одиниць), на території якої (яких) проводиться кон-
курс, період його проведення, назву дистанційного курсу, що має пройти ад-
вокат до початку першого етапу конкурсу, посилання на адресу веб-сторінки, 
створеної для реєстрації адвокатів для участі у конкурсі (далі - веб-сторінка 
реєстрації), а також мінімальні оцінки за кожним етапом конкурсу та підсум-
кову оцінку адвоката, достатні для його включення до Реєстру адвокатів, які 
надають безоплатну вторинну правову допомогу (далі - Реєстр адвокатів), 
іншу необхідну інформацію. 

Рішенням про проведення конкурсу також затверджується розроблений 
Координаційним центром план-графік проведення конкурсу (далі - план-
графік). 

У плані-графіку, зокрема, зазначаються строки: 
оприлюднення оголошення про проведення конкурсу; 
реєстрації адвокатів та подання ними документів для участі у конкурсі; 
проходження адвокатами дистанційного курсу; 
надіслання Координаційним центром голові та секретарю відповідної 

комісії сканованих та посвідчених адвокатом копій документів, поданих ад-
вокатами, та результатів проходження дистанційного курсу; 

проведення конкурсу (кожного з етапів); 
оприлюднення результатів конкурсу. 
3. Мін’юст за поданням Координаційного центру приймає рішення про 

повторне проведення конкурсу (окремих етапів конкурсу) відповідно до цих 



Збірник основних нормативно-правових актів з надання безоплатної правової допомоги 

119 

Порядку і умов у разі: 
відсутності претендентів для участі у конкурсі; 
коли не відібрано жодного з адвокатів за результатами проведення кон-

курсу; 
порушення порядку проведення конкурсу. 

 
Комісія 

4. Конкурс проводиться комісіями, що утворюються головними тери-
торіальними управліннями юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, 
мм. Києві та Севастополі (далі - комісії). 

5. Комісія утворюється на території адміністративно-територіальної оди-
ниці, в якій оголошено конкурс, у складі не менш як семи та не більш як 
дев’яти осіб. Персональний склад комісії затверджується відповідним голов-
ним територіальним управлінням юстиції в Автономній Республіці Крим, об-
ластях, мм. Києві та Севастополі (далі - головне територіальне управління 
юстиції). Головою комісії визначається директор відповідного регіонального 
центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або особа, яка 
виконує його обов’язки (у виняткових випадках - заступник директора регіо-
нального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги), секре-
тарем - інший працівник зазначеного центру. 

6. Склад комісії формується, зокрема, з представників адвокатури, голов-
ного територіального управління юстиції, центрів з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги, а також суддів, представників громадських 
об’єднань та юридичних вищих навчальних закладів (за їх згодою). 

Під час проведення конкурсу можуть бути присутні спостерігачі, зокрема 
від іноземних держав та міжнародних організацій. 

7. Члени комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах і 
не можуть брати участі у конкурсі. 

8. Комісія: 
забезпечує розгляд документів, надісланих адвокатами та проведення 

індивідуальних співбесід з адвокатами; 
оцінює адвокатів за критеріями та методикою, визначеними цими Поряд-

ком і умовами; 
забезпечує відкритість та прозорість проведення конкурсу, запобігання 

конфлікту інтересів під час його проведення, захист персональних даних та 
до моменту завершення конкурсу - конфіденційність результатів оцінювання 
адвокатів; 

приймає рішення у зв’язку з проведенням конкурсу. Рішення комісії 
оформлюються відповідними протоколами, що підписуються усіма членами 
комісії, які були присутні на відповідному засіданні або брали участь в 
оцінюванні адвокатів на відповідному етапі проведення конкурсу; 

інформує Координаційний центр про порушення механізму проведення 
конкурсу; 
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здійснює інші повноваження щодо організації та проведення конкурсу 
згідно з цими Порядком і умовами. 

9. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох 
третин її складу. 

10. Координаційний центр здійснює організаційне забезпечення роботи 
комісій та доступ до проходження адвокатами дистанційного курсу. 

 
Критерії та методика оцінювання адвокатів 

11. Адвокат оцінюється комісією за такими критеріями: 
стаж адвокатської діяльності; 
наявність або відсутність застосування до адвоката дисциплінарних стяг-

нень; 
результат проходження дистанційного курсу; 
мотивація до надання безоплатної правової допомоги; 
комунікабельність; 
емоційна врівноваженість; 
вміння адвоката представити приклади надання ним правової допомоги. 
12. Оцінювання адвоката за результатами конкурсу, в тому числі за 

кожним з його етапів, здійснюється у порядку та за формою, затвердженими 
Мін’юстом. 

 
Оголошення про проведення конкурсу 

13. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційних 
веб-сайтах Мін’юсту, Координаційного центру, відповідних головних тери-
торіальних управлінь юстиції, регіональних центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги (далі - регіональні центри) не пізніше ніж за 30 
днів до кінцевого строку реєстрації для участі у конкурсі, визначеного пла-
ном-графіком. 

14. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються такі відомості: 
підстава для проведення конкурсу; 
вимоги до адвокатів; 
перелік документів, необхідних для участі у конкурсі; 
спосіб та строки реєстрації для участі у конкурсі та проходження ди-

станційного курсу; 
посилання на веб-сторінку реєстрації для участі у конкурсі; 
дата і місце проведення конкурсу; 
прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти та 

інші контактні дані осіб, які забезпечують зв’язок з адвокатами. 
 

Реєстрація для участі у конкурсі та проходження дистанційного курсу 
15. Реєстрація адвоката для участі у конкурсі здійснюється на веб-

сторінці реєстрації, посилання на яку зазначено в оголошенні про проведення 
конкурсу. 

16. На веб-сторінці реєстрації адвокат заповнює анкету та біографічну 
довідку, форми яких встановлені Мін’юстом, зазначає адресу електронної 
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пошти для отримання інформації у зв’язку з конкурсом і завантажує скано-
вані та посвідчені адвокатом копії: 

згоди на обробку персональних даних, форма якої встановлена 
Мін’юстом; 

заяви, форма якої встановлена Мін’юстом; 
усіх заповнених сторінок паспорта громадянина України або іншого до-

кумента, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, визначе-
ного Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та до-
кументи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус”, чи паспортного документа іноземця; 

свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю; 
мотиваційного листа (до 500 слів), складеного у довільній формі. 
За достовірність відомостей, що містяться у надісланих сканованих та по-

свідчених адвокатом копіях документів, відповідає адвокат. 
На другому етапі проведення конкурсу під час проходження індивідуаль-

ної співбесіди адвокати пред’являють оригінали документів, зазначених в аб-
зацах четвертому та п’ятому цього пункту. 

17. Після заповнення зазначених у пункті 16 цих Порядку і умов форм та 
завантаження сканованих та посвідчених адвокатом копій документів адво-
кат з використанням веб-сторінки реєстрації надсилає їх на опрацювання Ко-
ординаційному центру. 

Координаційний центр забезпечує перевірку наявності надісланих адво-
катами сканованих та посвідчених адвокатом копій документів і не пізніше 
ніж протягом трьох наступних робочих днів за днем надіслання адвокатом 
зазначених копій документів: 

у разі їх відповідності вимогам, установленим пунктом 16 цих Порядку і 
умов, - запрошує адвоката для проходження дистанційного курсу шляхом 
надіслання на відповідну адресу електронної пошти адвоката повідомлення, в 
якому зазначаються посилання на адресу веб-сторінки такого курсу, іденти-
фікатори доступу (логін та пароль) та дата і час відкриття доступу до про-
ходження курсу; 

у разі їх невідповідності зазначеним вимогам - надсилає на відповідну 
адресу електронної пошти адвоката відповідне повідомлення. При цьому до 
моменту завершення строку реєстрації, зазначеного в оголошенні про прове-
дення конкурсу, адвокат може повторно пройти процедуру реєстрації для 
участі у конкурсі. 

18. Проходження адвокатами дистанційного курсу здійснюється у строк, 
зазначений у плані-графіку. 

Дистанційний курс містить перевірочні тестові завдання, оцінювання 
яких здійснюється автоматично з використанням засобів системи управління 
контентом відповідного дистанційного курсу. Результат проходження курсу 
формується автоматично. 

Після закінчення встановленого строку проходження дистанційного кур-
су Координаційний центр у строк, визначений у плані-графіку, надсилає го-
лові та секретарю відповідної комісії з використанням засобів електронного 
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зв’язку скановані та посвідчені адвокатом копії документів, поданих адвока-
том, та результати проходження дистанційного курсу за формою, встановле-
ною Мін’юстом. У разі коли адвокат не зареєструвався для проходження ди-
станційного курсу або не повністю пройшов його, внаслідок чого результат 
проходження курсу не було сформовано, Координаційний центр зазначає та-
ку інформацію під час надіслання копій документів відповідній комісії. 

 
Проведення конкурсу 

19. Обов’язковими умовами проведення конкурсу є відкритість, прозо-
рість, запобігання виникненню конфлікту інтересів під час його проведення, 
захист персональних даних та до моменту завершення конкурсу - конфіден-
ційність результатів оцінювання адвокатів. 

20. Під час проведення конкурсу комісія та її члени забезпечують: 
дотримання принципу змагальності адвокатів та створення можливості 

для участі у ньому кожного адвоката; 
рівний доступ адвокатів до інформації про порядок та умови проведення 

конкурсу. 
Перед початком оцінювання адвокатів кожен член комісії під час прове-

дення конкурсу підписує заяву про відсутність конфлікту інтересів та зо-
бов’язання щодо нерозголошення результатів оцінювання до моменту завер-
шення конкурсу. У разі наявності конфлікту інтересів у члена комісії він 
підписує відповідну заяву та не бере участі у засіданнях комісії та проведенні 
конкурсу. Форми зазначених заяв установлюються Мін’юстом. 

21. До участі у конкурсі за рішенням комісії допускаються адвокати, ска-
новані та посвідчені адвокатом копії документів та результати проходження 
дистанційного курсу яких були надіслані комісії Координаційним центром. 

У разі встановлення комісією факту подання адвокатом документів, що 
містять недостовірні відомості, та/або непроходження адвокатом ди-
станційного курсу він за рішенням комісії не допускається до участі у кон-
курсі, про що секретар комісії інформує адвоката з використанням засобів 
електронного зв’язку в день прийняття такого рішення. 

22. Конкурс проводиться двома етапами. 
23. На першому етапі комісія розглядає надіслані Координаційним цен-

тром скановані копії документів адвоката та на підставі інформації, що 
міститься у зазначених документах, оцінює адвоката за критеріями стажу ад-
вокатської діяльності, наявності або відсутності застосування до адвоката 
дисциплінарних стягнень, а також враховує результат проходження адвока-
том дистанційного курсу. 

24. У разі коли за підсумками першого етапу оцінка адвоката: 
є нижчою за встановлену у відповідному наказі Мін’юсту мінімальну 

оцінку, - за рішенням комісії такий адвокат не допускається до участі у дру-
гому етапі конкурсу; 

відповідає встановленій у відповідному наказі Мін’юсту мінімальній 
оцінці або є вищою, - за рішенням комісії такий адвокат допускається до 
участі у другому етапі конкурсу. 
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Секретар комісії інформує адвоката про прийняте комісією рішення шля-
хом надіслання повідомлення на відповідну адресу електронної пошти в 
перший робочий день, що настає за днем прийняття такого рішення. 

25. На другому етапі конкурсу комісією проводиться індивідуальна 
співбесіда з адвокатом. 

Під час проведення зазначеної співбесіди адвокат оцінюється за кри-
теріями мотивації до надання безоплатної правової допомоги, комунікабель-
ності, емоційної врівноваженості та вміння представити приклади надання 
ним правової допомоги. 

За заявою адвоката, який з поважної причини не може (не зміг) взяти 
участь в індивідуальній співбесіді, комісія своїм рішенням може призначити її 
проведення в інший день у межах визначеного періоду проведення конкурсу. 

26. Рішення комісії про результати конкурсу приймається на її засіданні 
більшістю голосів від її складу та затверджується протоколом засідання, 
форма якого встановлюється Координаційним центром, що містить дані про 
адвокатів, необхідні для включення їх до Реєстру адвокатів, та результати 
проходження ними конкурсу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є 
голос голови комісії. Зазначений протокол підписується протягом семи робо-
чих днів після завершення останнього етапу конкурсу всіма членами комісії, 
що брали участь в оцінюванні адвокатів. 

Секретар комісії протягом двох робочих днів з дня підписання протоколу 
її засідання надсилає протокол Координаційному центру в паперовому та 
електронному вигляді. 

27. Конкурс вважається таким, що завершився, з дня підписання комісією 
протоколу засідання комісії. 

28. Координаційний центр у тижневий строк з дня надходження протоко-
лу засідання комісії вносить до Реєстру адвокатів відповідні відомості про 
адвокатів, які отримали оцінки, достатні для їх включення до зазначеного 
Реєстру. 

29. Результати конкурсу: 
оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Мін’юсту, Координаційного 

центру, відповідного головного територіального управління юстиції, 
відповідного регіонального центру; 

можуть бути оскаржені до Мін’юсту або до суду. 
30. Електронні скановані та посвідчені адвокатом копії документів, 

надіслані адвокатом відповідно до пункту 16 цих Порядку і умов, зберіга-
ються у Координаційному центрі протягом строку перебування адвоката у 
Реєстрі адвокатів, а у разі виключення адвоката із зазначеного Реєстру - про-
тягом шести місяців з дня прийняття відповідного рішення. 

У разі коли адвокат за результатами оцінювання на відповідному етапі 
конкурсу набрав кількість балів, нижчу за визначену мінімальну оцінку, такі 
електронні копії зберігаються у Координаційному центрі протягом шести 
місяців з дня завершення конкурсу. 

{Порядок і умови в редакції Постанови КМ № 575 від 09.08.2017} 
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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
 

15.10.2012  № 1520/5 
 
Зареєстровано в 
Міністерстві  
юстиції України  
15 жовтня 2012 р.  
за № 1727/22039 
 

Про затвердження форм документів, що використовуються  
під час проведення конкурсу з відбору адвокатів,  
кі залучаються до надання безоплатної вторинної  

правової допомоги 
 

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції  
№ 1734/5 від 26.11.2012, № 1526/5 від 26.07.2013, № 1783/5 від 
17.09.2015} 
Відповідно до Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, 

які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, за-
тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1362 (у 
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.1012 № 
915), НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити форми: 
заяви претендента про участь у конкурсі з відбору адвокатів, які залуча-

ються до надання безоплатної вторинної правової допомоги (додаток 1); 
біографічної довідки претендента (додаток 2); 
анкети претендента (додаток 3); 
заяви члена конкурсної комісії про відсутність конфлікту інтересів та зо-

бов’язання щодо нерозголошення результатів оцінювання претендентів 
(додаток 4); 

заяви члена конкурсної комісії про наявність конфлікту інтересів 
(додаток 5); 

оцінки претендента за результатами першого етапу конкурсу з відбору 
адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допо-
моги (додаток 6); 
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оцінки претендента за результатами другого етапу конкурсу з відбору ад-
вокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомо-
ги (додаток 7); 

оцінки претендента за результатами третього етапу конкурсу з відбору 
адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допо-
моги (додаток 8); 

підсумкової оцінки претендента за результатами всіх етапів конкурсу з 
відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної право-
вої допомоги (додаток 9). 

2. Координаційному центру з надання правової допомоги (Вишневський 
А.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно 
до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 "Про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади". 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 
Міністра Ємельянову І.І. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
 

Міністр        О. Лавринович 
 
 

 
Додаток 1  
до наказу Міністерства юстиції України  
15 жовтня 2012 року № 1520/5  
(у редакції наказу Міністерства юстиції 
України  
від 17 вересня 2015 року № 1783/5) 

ЗАЯВА  
претендента про участь у конкурсі з відбору адвокатів, 

які залучаються для надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги 

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції  № 1734/5 
від 26.11.2012; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1783/5 від 17.09.2015} 

 

 Додаток 2  
до наказу Міністерства юстиції України  
15 жовтня 2012 року № 1520/5 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА ПРЕТЕНДЕНТА 
 

 Додаток 3  
до наказу Міністерства юстиції України  
15 жовтня 2012 року № 1520/5 

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА 
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 Додаток 4  
до наказу Міністерства юстиції України  
15 жовтня 2012 року № 1520/5 

 

ЗАЯВА  
члена конкурсної комісії про відсутність конфлікту інте-
ресів та зобов’язання щодо нерозголошення результатів 

оцінювання претендентів 
 
 

 Додаток 5  
до наказу Міністерства юстиції України  
15 жовтня 2012 року № 1520/5 

ЗАЯВА  
члена конкурсної комісії про наявність конфлікту інтересів 

 
 

 
Додаток 6  
до наказу Міністерства юстиції України  
15 жовтня 2012 року № 1520/5  
(у редакції наказу Міністерства юстиції 
України  
від 17 вересня 2015 року № 1783/5) 

 

Оцінка претендента  
за результатами першого етапу конкурсу з відбору адво-
катів, які залучаються для надання безоплатної вторин-

ної правової допомоги 
{Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1783/5 від 17.09.2015} 

 
 
 
Додаток 7  
до наказу Міністерства юстиції України  
15 жовтня 2012 року № 1520/5  
(у редакції наказу Міністерства юстиції 
України  
від 17 вересня 2015 року № 1783/5) 

 

Оцінка претендента  
за результатами другого етапу конкурсу з відбору  

адвокатів, які залучаються для надання безоплатної  
вторинної правової допомоги 

{Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1783/5 від 17.09.2015} 
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 Додаток 8  
до наказу Міністерства юстиції України  
15 жовтня 2012 року № 1520/5 

Оцінка претендента  
за результатами третього етапу конкурсу з відбору  
адвокатів, які залучаються до надання безоплатної  

вторинної правової допомоги 
 
 

 
Додаток 9  
до наказу Міністерства юстиції України  
15.10.2012  № 1520/5  
(у редакції наказу Міністерства  
юстиції України  
17.09.2015  № 1783/5) 

Підсумкова оцінка претендента  
за результатами всіх етапів конкурсу з відбору адвокатів, 
які залучаються для надання безоплатної вторинної пра-

вової допомоги 
{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1734/5 

від 26.11.2012, № 1526/5 від 26.07.2013; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1783/5 
від 17.09.2015} 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
ПОСТАНОВА 

 
від 11 січня 2012 р. № 8  

Київ 
 

Про затвердження Порядку і умов укладення контрактів  
з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову  

допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які 
надають безоплатну вторинну правову допомогу  

на тимчасовій основі 
 

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ  
№ 504 від 06.06.2012  
№ 1144 від 05.12.2012  
№ 1214 від 19.12.2012  
№ 110 від 11.03.2015} 
Відповідно до статті 27 Закону України "Про безоплатну правову допо-

могу" Кабінет Міністрів України постановляє:  
1. Затвердити Порядок і умови укладення контрактів з адвокатами, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та до-
говорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на 
тимчасовій основі, що додаються. 

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 1214 від 19.12.2012} 
 
Прем’єр міністр України 
Інд. 70           М.АЗАРОВ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів 
України  
від 11 січня 2012 р. № 8  
(у редакції постанови Кабінету 
Міністрів України  
від 19 грудня 2012 р. № 1214) 
 

ПОРЯДОК І УМОВИ  
укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну  
вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів  

з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову  
допомогу на тимчасовій основі 

 
1. Ці Порядок і умови визначають відповідно до Закону України “Про 

безоплатну правову допомогу” механізм укладення регіональним центром з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - центр) контрактів з 
адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній 
основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову 
допомогу на тимчасовій основі. 

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 110 від 
11.03.2015} 

2. Предметом контрактів (договорів) є надання адвокатами за дорученням 
центру безоплатної вторинної правової допомоги, що включає такі види пра-
вових послуг: 

1) захист; 
{Підпункт 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 

110 від 11.03.2015} 
2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на таку до-

помогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядуван-
ня, перед іншими особами; 

3) складення документів процесуального характеру. 
3. Контракти (договори) з адвокатами укладаються з урахуванням прин-

ципу незалежності адвокатської діяльності, положень Цивільного кодексу 
України, Законів України “Про безоплатну правову допомогу”, “Про адвока-
туру та адвокатську діяльність”, інших актів законодавства та цих Порядку і 
умов. 

4. Контракт (договір) укладається з адвокатом, який здійснює адвокатсь-
ку діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатсь-
кого бюро чи адвокатського об’єднання. 

4-1. Контракт укладається з адвокатом за умови: 
обґрунтованої необхідності залучення адвоката для надання безоплатної 
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вторинної правової допомоги на постійній основі з урахуванням потреб 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці, забезпечення доступу 
осіб до безоплатної вторинної правової допомоги та постійного підвищення 
якості її надання; 

відсутності дисциплінарних стягнень в адвоката протягом року; 
участі адвоката у заходах з підвищення кваліфікації адвокатів, організо-

ваних протягом поточного або попереднього бюджетного періоду Координа-
ційним центром з надання правової допомоги або центром (крім адвокатів, з 
якими контракт укладається вперше); 

відсутності обґрунтованих скарг на дії адвоката, що надійшли до центру і 
розглянуті ним відповідно до компетенції протягом року (крім адвокатів, з 
якими контракт укладається вперше). 

{Порядок і умови доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 110 
від 11.03.2015} 

5. Контракт укладається з адвокатом, який надає безоплатну вторинну 
правову допомогу на постійній основі, за формою згідно з додатком 1. До-
говір укладається з адвокатом для надання ним безоплатної вторинної право-
вої допомоги на тимчасовій основі за формою згідно з додатком 2. 

5-1. Контракт (договір) укладається з адвокатом на визначений строк про-
тягом бюджетного періоду, а в частині оплати послуг та відшкодування вит-
рат - до завершення виконання доручень, виданих на підставі контракту (до-
говору), подання звітів, проведення повного розрахунку (оплати). 

{Порядок і умови доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 110 
від 11.03.2015} 

6. Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів, пов’язаних із 
наданням ними безоплатної вторинної правової допомоги на постійній основі 
згідно з контрактом або на тимчасовій основі згідно з договором, 
здійснюються в установленому порядку. 

7. Безоплатна вторинна правова допомога, що надається згідно з контрак-
том (договором), повинна відповідати встановленим стандартам якості 
надання безоплатної правової допомоги. 

{Порядок в редакції Постанови КМ № 1214 від 19.12.2012} 
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 Додаток 1  
до Порядку і умов  

(у редакції постанови Кабінету Міністрів 
України  

від 11 березня 2015 р. № 110 ) 
ПРИМІРНИЙ КОНТРАКТ  

з адвокатом, який надає безоплатну вторинну правову допомогу 
на постійній основі 

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 504 від 
06.06.2012, № 1144 від 05.12.2012; в редакції Постанов КМ № 1214 від 
19.12.2012, № 110 від 11.03.2015} 

 

 Додаток 2  
до Порядку і умов  

(у редакції постанови Кабінету Міністрів 
України  

від 11 березня 2015 р. № 110) 
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР  

з адвокатом, який надає безоплатну вторинну правову допомогу 
на тимчасовій основі 

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 504 від 
06.06.2012, № 1144 від 05.12.2012; в редакції Постанов КМ № 1214 від 
19.12.2012, № 110 від 11.03.2015} 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
ПОСТАНОВА 

 

від 17 вересня 2014 р. № 465  
Київ 
 

Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, як 
і надають безоплатну вторинну правову допомогу 

 

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ  
№ 110 від 11.03.2015  
№ 1048 від 21.12.2016} 
Кабінет Міністрів України постановляє : 
1. Затвердити такі, що додаються: 
Порядок оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу; 
Методику обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безо-

платну вторинну правову допомогу. 
2. Установити, що оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу, здійснюються на підставі дору-
чень, виданих центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги: 

1) до набрання чинності цією постановою, та актів наданих послуг, що 
подані адвокатами у цей же період, згідно з Методикою обчислення розміру 
винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу у 
кримінальних провадженнях, і Порядком оплати послуг та відшкодування 
витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, що 
діяли до набрання чинності цією постановою; 

2) до набрання чинності цією постановою, та актів надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, що подані адвокатами після набрання нею 
чинності, згідно з Методикою обчислення розміру винагороди адвокатів, які 
надають безоплатну вторинну правову допомогу, і Порядком оплати послуг 
та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну право-
ву допомогу, затвердженими цією постановою. 

3. Міністерству юстиції затвердити протягом місяця форму акта надання 
безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками. 

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів 
України згідно з переліком, що додається. 

{Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ № 110 від 11.03.2015} 
 

Прем'єр-міністр України      А.ЯЦЕНЮК 
Інд. 70    
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів 
України  
від 17 вересня 2014 р. № 465  
(в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України  
від 21 грудня 2016 р. № 1048) 

 
ПОРЯДОК  

оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів,  
які надають безоплатну вторинну правову допомогу 

 
1. Цей Порядок визначає механізм виплати винагороди, відшкодування 

витрат, пов’язаних з наданням безоплатної вторинної правової допомоги, ад-
вокатам, які надають безоплатну вторинну правову допомогу (далі - адвока-
ти). 

2. Розмір винагороди адвокатів обчислюється відповідно до Методики 
обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
17 вересня 2014 р. № 465. 

3. За наявності підтвердних документів адвокатам відшкодовуються вит-
рати, пов’язані з наданням правової допомоги, на: 

1) проїзд транспортом загального користування (крім авіаційного, заліз-
ничного у м’яких вагонах поїздів, суден морського та річкового транспорту). 
Документами, що підтверджують використання транспорту загального кори-
стування, є відповідні проїзні квитки та/або квитанції (чеки) про сплату вар-
тості проїзду; 

2) придбання пально-мастильних матеріалів відповідно до нормативів, 
визначених для бюджетних установ, у разі використання власного транс-
портного засобу у нічний час або сільській місцевості або за відсутності спо-
лучення транспортом загального користування з урахуванням відстані від 
місця проживання адвоката або його робочого місця до місця надання право-
вої допомоги та в зворотному напрямку. 

Документами, що підтверджують використання власного транспортного 
засобу, є копії реєстраційного документа на такий засіб чи документа, що 
підтверджує право користування даним транспортним засобом (якщо в 
реєстраційному документі зазначений інший власник), посвідчення водія, а 
також копія квитанції (чека) на придбання пально-мастильних матеріалів на 
загальну суму, не меншу ніж та, що підлягає відшкодуванню. Пально-
мастильні матеріали повинні бути придбані до моменту видання відповідного 
доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги, але не 
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раніше ніж за 30 днів або протягом дії відповідного доручення; 
3) відрядження за межі регіону (добові, витрати, пов’язані з найманням 

житлового приміщення) з метою побачення з клієнтом, ознайомлення з ма-
теріалами справи, опитування осіб, участі у судовому засіданні, а також у 
разі зміни підсудності кримінального провадження чи підслідності кри-
мінального правопорушення, зміни місця тримання під вартою підозрювано-
го, обвинуваченого чи відбування покарання засудженої особи, якій адвокат 
надає правову допомогу, - відповідно до норм, установлених законодавством 
для працівників бюджетних установ. Документами, що підтверджують вит-
рати на відрядження, є розрахункові документи відповідно до Закону 
України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 
торгівлі, громадського харчування та послуг” та Податкового кодексу 
України. 

4. Виплата адвокатам винагороди за надану ними правову допомогу і 
відшкодування витрат, пов’язаних з наданням такої допомоги, здійснюються 
один раз на місяць не пізніше останнього робочого дня цього місяця на 
підставі доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги та 
акта надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними до-
датками (далі - акт), складеного за формою, затвердженою Мін’юстом. 

Адвокат подає складений ним акт до відповідного центру з надання безо-
платної вторинної правової допомоги у строки, визначені у контракті (дого-
ворі). 

Відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в акті, несе ад-
вокат згідно із законом. 

{Порядок в редакції Постанови КМ № 1048 від 21.12.2016} 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 17 вересня 2014 р. № 465  
(в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України  
від 21 грудня 2016 р. № 1048) 

 
МЕТОДИКА  

обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають  
безоплатну вторинну правову допомогу 

 
1. Ця Методика визначає механізм обчислення розміру винагороди адво-

катів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу (далі - правова до-
помога), на постійній основі за контрактом або на тимчасовій основі на 
підставі договору з центром з надання безоплатної вторинної правової допо-
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моги (далі - центр) суб’єктам права на таку допомогу, визначеним статтею 
14 Закону України “Про безоплатну правову допомогу”. 

2. Розмір оплати за годину роботи адвоката за надання правової допомоги 
(Огод) становить 2,5 відсотка, а з 1 січня 2018 р. - 5 відсотків розміру прожит-
кового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на момент подання 
адвокатом акта надання безоплатної вторинної правової допомоги з 
відповідними додатками (далі - акт) до відповідного центру. 

3. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги: 
особі, до якої застосовано адміністративне затримання та/або адміністра-

тивний арешт; 
особі, яка відповідно до положень кримінального процесуального зако-

нодавства вважається затриманою та/або стосовно якої обрано запобіжний 
захід у вигляді тримання під вартою; 

у разі залучення до окремої процесуальної дії; 
у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією) (Рзатр./ОПД/екс), 

обчислюється за такою формулою: 
Рзатр./ОПД/екс = (2 х Квиїздів + 2 х Кос. кат х Кдій х Коск х Кприп) х  

х Огод х Кос. час х К звіт, 
де 2 - розрахунковий час (у годинах), що витрачається адвокатом на 

проїзд для конфіденційного побачення з особою, якій надається правова до-
помога, участі у процесуальних діях та/або збирання доказів, а також у зво-
ротному напрямку; 

Квиїздів - кількість виїздів адвоката для побачення з особою, якій надається 
правова допомога, участі у процесуальних діях та/або збирання доказів; 

2 - мінімальний розрахунковий час (у годинах), що витрачається адвока-
том на надання правової допомоги особі; 

Кос. кат - коефіцієнт особливої категорії особи, якій надається правова до-
помога, що застосовується у випадках та із значеннями, наведеними 
в підпункті 3.1 пункту 3 цієї Методики; 

Кдій - коефіцієнт кількості дій адвоката з надання правової допомоги, зна-
чення якого наведено в підпункті 3.2 пункту 3 цієї Методики; 

Коск - коефіцієнт оскарження рішення щодо обрання запобіжного заходу 
особі, якій надається правова допомога, або рішення про екстрадицію, що за-
стосовується у випадках та із значеннями, наведеними в підпункті 3.3 пункту 
3 цієї Методики; 

Кприп - коефіцієнт припинення участі адвоката до завершення строку дії 
доручення для надання правової допомоги, що застосовується у випадках та 
із значеннями, наведеними в підпункті 3.4 пункту 3 цієї Методики; 

Огод - розмір оплати за годину роботи адвоката з надання правової допо-
моги, що наведений у пункті 2 цієї Методики; 

Кос. час - коефіцієнт особливого часу надання правової допомоги, що за-
стосовується у випадках та із значеннями, наведеними в підпункті 3.5 пункту 
3 цієї Методики; 
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Кзвіт - коефіцієнт подання адвокатом акта, значення якого наведені 
в підпункті 3.6 пункту 3  цієї Методики. 

У разі надання правової допомоги особі, яка відповідно до положень 
кримінального процесуального законодавства вважається затриманою та/або 
стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, зазна-
чена формула застосовується для обчислення розміру винагороди адвоката за 
надання правової допомоги до завершення розгляду скарги на ухвалу слідчо-
го судді, суду, постановлену за результатами розгляду клопотання про за-
стосування запобіжного заходу. 

У разі коли за рішенням суду апеляційної інстанції особу залишено під 
вартою або рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою не оскаржувалося, для обчислення розміру винагороди адвоката за 
надання правової допомоги для всіх наступних дій з надання правової допо-
моги застосовується формула, зазначена у пункті 5 цієї Методики. 

Видане центром доручення для надання правової допомоги особі, яка 
відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вва-
жається затриманою, особі, якій обрано запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою, діє протягом строку тримання такої особи під вартою. У разі ко-
ли судом апеляційної інстанції щодо такої особи ухвалено обвинувальний 
вирок, видане центром доручення діє до завершення кримінального про-
вадження в суді касаційної інстанції. 

У разі подання стороною обвинувачення скарги на ухвалу слідчого судді, 
суду, постановлену за результатами розгляду клопотання про застосування 
запобіжного заходу, таке доручення діє до завершення розгляду зазначеної 
скарги. У разі зміни (скасування) запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою слідчим суддею, судом зазначене доручення діє до завершення 
відповідної стадії кримінального провадження. 

3.1. Коефіцієнт особливої категорії особи, якій надається правова допо-
мога (Кос. кат), застосовується у разі надання правової допомоги особам: 

у віці до 18 років; 
які через свої фізичні або психічні вади (німі, глухі, сліпі тощо) не мо-

жуть самі реалізувати своє право на захист; 
які не володіють мовою, якою ведеться провадження; 
у яких виявлено інфекційну хворобу, що підтверджується відповідною 

медичною довідкою; 
засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисци-

плінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі. 
У разі надання правової допомоги особі, яка належить до однієї із зазна-

чених категорій, значення коефіцієнта становить 1,2, двох і більше категорій 
одночасно - 1,3, в інших випадках - 1. 

3.2. Значення коефіцієнта кількості дій адвоката з надання правової до-
помоги (Кдій) наведені у таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Значення коефіцієнта кількості дій адвоката (Кдій) 

Кількість дій 0* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Значення 
коефіцієнта 

0,25 1 2 2,53 2,93 3,25 3,42 3,56 3,69 3,8 3,9 

Кількість дій 11 12 13 14 15 і більше 

Значення 
коефіцієнта 

3,99 4,07 4,15 4,22 4,29 

__________ 
* Відсутністю дій вважаються випадки, коли: 
затриману особу звільнено до моменту прибуття адвоката; 
окрема процесуальна дія, для участі у якій прибув адвокат, не відбулася з причин, не 

залежних від адвоката. 
У таких випадках коефіцієнти Квиїздів, Кос. кат, Коск, Кприп застосовуються із значенням 

1, а коефіцієнт Кос. час - із значенням 1,5 (у разі виїзду в нічний час, вихідні, святкові та 
неробочі дні) або 1 (в інших випадках). 

Під час визначення значення коефіцієнта Кдій враховується кількість: 
конфіденційних побачень з особою, якій надавалася правова допомога; 
процесуальних дій, у яких адвокат брав участь; 
складених та поданих процесуальних документів. 
 
 
3.3. Коефіцієнт оскарження рішення щодо обрання запобіжного заходу 

особі, якій надається правова допомога, або рішення про екстрадицію (Коск) 
застосовується: 

у разі оскарження адвокатом рішення щодо обрання особі запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вартою - згідно із значеннями, наведеними в 
таблиці 2; 
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Таблиця 2 
Значення коефіцієнта Коск у разі оскарження адвокатом рішення щодо об-

рання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою* 

Процесуальна дія Результат Значення 
коефіцієнта 

 Клопотання слідчого, прокурора про 
обрання затриманій особі за-
побіжного заходу не подавалося або 
стосувалося більш м’якого за-
побіжного заходу, ніж тримання під 
вартою 

1 

Розгляд клопотання слідчого, проку-
рора про обрання затриманій особі 
запобіжного заходу у вигляді три-
мання під вартою 

обрано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою 

1 

обрано більш м’який запобіжний 
захід або постановлено ухвалу про 
відмову в застосуванні запобіжного 
заходу 

5 

Розгляд апеляційної скарги адвоката 
на судове рішення про обрання за-
побіжного заходу у вигляді триман-
ня під вартою 

запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою залишено без змін 

2 

запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою змінено на більш м’який 

3,5 

Розгляд апеляційної скарги сторони 
обвинувачення на судове рішення 
про обрання запобіжного заходу 
більш м’якого, ніж тримання під 
вартою, або ухвалу про відмову в 
застосуванні запобіжного заходу 

запобіжний захід чи ухвалу про 
відмову в застосуванні запобіжного 
заходу залишено без змін 

5 

обрано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою 

1 

__________ 
* Застосовується одне значення коефіцієнта за результатом останньої процесуальної 

дії. 
у разі апеляційного оскарження тимчасового арешту - із значенням 1,5; 
у разі апеляційного оскарження рішення про екстрадицію - із значенням 2; 
в усіх інших випадках - із значенням 1. 
 
 
3.4. Коефіцієнт припинення участі адвоката до завершення строку дії 

доручення для надання правової допомоги (Кприп) застосовується у разі: 
коли під час першого конфіденційного побачення з адвокатом особа, якій 

надається правова допомога, заявила про відмову від його послуг у пись-
мовій формі або ж адвокат внаслідок конфлікту інтересів чи з інших причин 
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прийняв рішення про відмову від надання правової допомоги особі, - із зна-
ченням 0,5. У такому разі коефіцієнти Квиїздів, Кос. кат, Кдій, Коскзастосовуються 
із значенням 1; 

коли адвокат припинив надання правової допомоги до завершення строку 
дії доручення в інший час після конфіденційного побачення з будь-яких ін-
ших підстав, визначених законом, - із значенням 0,5. 

В усіх інших випадках коефіцієнт застосовується із значенням 1. 
3.5. Коефіцієнт особливого часу надання правової допомоги (Кос. час) за-

стосовується у разі, коли дії адвоката з надання правової допомоги повністю 
або частково припадали на нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні, із 
значеннями, наведеними у таблиці 3. 

 
Таблиця 3 

Значення коефіцієнта особливого часу надання правової допомоги (Кос. час) 

Частка дій адвоката у нічний час, вихідні, святкові та 
неробочі дні* від загальної кількості таких дій 

Значення коефіцієнта 

до 10 відсотків 1 

від 10 до 20 відсотків 1,2 

від 20 до 30 відсотків 1,3 

від 30 до 50 відсотків 1,4 

понад 50 відсотків 1,5 

__________ 
* У разі коли дія, участь у якій взяв адвокат, частково припала на вихідний, святковий 

чи неробочий день або нічний час, така дія враховується як дія адвоката з надання право-
вої допомоги у нічний час, вихідний, святковий чи неробочий день. 

Часом складення процесуального документа вважається час його реєстрації органом 
(службовою особою), якому він адресований. 

3.6. Коефіцієнт подання адвокатом акта (Кзвіт) застосовується згідно з 
умовами контракту (договору) між центром та адвокатом, який надає правову 
допомогу, із значеннями, наведеними в таблиці 4. 
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Таблиця 4 

Значення коефіцієнта подання адвокатом акта (Кзвіт) 

Строк подання акта (календарних днів) Значення коефіцієнта 

до 45 1 

від 46 до 60 0,75 

від 61 до 90 0,5 

від 91 до 120 0,25 

понад 120 0 

 
Строк подання акта визначається починаючи з дня, що настає за днем за-

вершення надання правової допомоги за дорученням центру, а у разі, коли 
оплата за надання правової допомоги здійснюється за кожною завершеною 
стадією провадження (процесу), - з дня, що настає за днем завершення 
відповідної стадії провадження (процесу). 

4. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги у кри-
мінальних провадженнях щодо продовження, зміни або припинення застосу-
вання примусових заходів медичного характеру (Рмед) на кожній стадії про-
вадження обчислюється за такою формулою: 

Рмед = (2 х Кзас + 4 х Кмед х Кос. кат - Кприп) х Огод х Крез х Кзвіт, 
де 2 - розрахунковий час (у годинах), що витрачається адвокатом на 

проїзд до місця проведення судового засідання та у зворотному напрямку; 
Кзас - кількість днів, коли адвокат брав участь у судових засіданнях; 
4 - мінімальний розрахунковий час (у годинах), що витрачається адвока-

том на надання правової допомоги у провадженні; 
Кмед - коефіцієнт, значення якого без доведення необхідності припинення 

застосування примусових заходів медичного характеру або їх зміни за допо-
могою доказів (висновку фахівця в галузі судової психіатрії тощо) становить 
1, з доведенням - 3; 

Кос. кат - коефіцієнт особливої категорії особи, якій надається правова до-
помога, що застосовується у випадках та із значеннями, наведеними в 
підпункті 3.1 пункту 3 цієї Методики; 

Кприп - коефіцієнт припинення участі адвоката до завершення строку дії 
доручення для надання правової допомоги, що застосовується у випадках та 
із значеннями, наведеними в підпункті 3.4 пункту 3 цієї Методики; 

Огод - розмір оплати за годину роботи адвоката з надання правової допо-
моги, що наведений у пункті 2 цієї Методики; 

Крез - заохочувальний коефіцієнт, значення якого у разі зміни примусово-
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го заходу медичного характеру з більш суворого на менш суворий становить 
1,5, скасування призначеного примусового заходу медичного характеру - 
1,75, в інших випадках - 1; 

Кзвіт - коефіцієнт подання адвокатом акта, значення якого наведені 
у таблиці 4 в підпункті 3.6 пункту 3 цієї Методики. 

5. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги на окремій 
стадії кримінального провадження (Рк) обчислюється за такою формулою: 

 

де 20 - мінімальний розрахунковий час (у годинах), що витрачається ад-
вокатом на надання правової допомоги в одному кримінальному про-
вадженні; 

Огод - розмір оплати за годину роботи адвоката з надання правової допо-
моги, що наведений у пункті 2 цієї Методики; 

Ксп - коефіцієнт стадії кримінального провадження, що розраховується 
відповідно до підпункту 5.1 пункту 5 цієї Методики; 

Кскл - коефіцієнт складності кримінального провадження, що розрахо-
вується відповідно до підпункту 5.2 пункту 5 цієї Методики; 

Кос - коефіцієнт особливої складності кримінального провадження, що 
розраховується відповідно до підпункту 5.3 пункту 5 цієї Методики; 

 - сумарний заохочувальний коефіцієнт, що розраховується 
відповідно до підпункту 5.4 пункту 5 цієї Методики; 

Кзвіт - коефіцієнт подання адвокатом акта, значення якого наведені 
у таблиці 4 підпункту 3.6 пункту 3 цієї Методики. 

5.1. Коефіцієнт стадії кримінального провадження (Ксп), протягом якої 
адвокат здійснював захист особи, застосовується з метою врахування таких 
особливостей: 

повнота участі адвоката у процесуальних діях; 
наявність або відсутність факту припинення надання адвокатом правової 

допомоги з будь-яких підстав, визначених законом, до завершення поточної 
стадії кримінального провадження; 

повнота розгляду доказів у суді першої інстанції; 
тривалість стадії кримінального провадження; 
наявність або відсутність факту участі адвоката у попередніх стадіях 

кримінального провадження. 
Коефіцієнт Ксп розраховується: 
для стадії досудового розслідування - за такою формулою: 

 

де Ксп баз - відповідне базове значення коефіцієнта стадії кримінального 
провадження, наведене у таблиці 5 цієї Методики; 

 - сумарний коефіцієнт особливої тривалості стадії кримінального 
провадження, що застосовується наростаючим підсумком у разі кожного 
продовження строку досудового розслідування відповідно до частини дру-
гої статті 294 Кримінального процесуального кодексу України, та становить: 
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- до трьох місяців - 0,125; 
- до шести місяців, але понад три місяці - 0,175; 
- до 12 місяців, але понад шість місяців - 0,25; 
- в інших випадках - 0; 
для стадії розгляду у суді першої інстанції - за такою формулою: 

Ксп = (Ксп баз х Кос. пров) + Кзмін + Кпов + Ксуд, 
де Ксп баз - відповідне базове значення коефіцієнта стадії кримінального 

провадження, наведене у таблиці 5 цієї Методики; 
Кос. пров - коефіцієнт повноти розгляду доказів судом, що застосовується із 

значенням 0,5 у разі, коли за всіма епізодами кримінального провадження суд 
відповідно до статті 349Кримінального процесуального кодексу України 
розглядає лише частину доказів; в інших випадках - із значенням 1; 

Кзмін - коефіцієнт зміни складу суду, значення якого становить: 
- у разі, коли суд працював одним складом, - 0; 
- у разі, коли склад суду змінювався, - 0,33, помножене на кількість змін 

складу суду; 
Кпов - коефіцієнт, що застосовується у разі, коли на підготовчому судово-

му засіданні прийнято рішення про повернення обвинувального акта на до-
опрацювання, і значення якого становить 0,2, помножене на кількість повер-
нень обвинувального акта на доопрацювання, або якщо таке повернення ста-
лося внаслідок апеляційного оскарження обвинувального акта адвокатом; 

Ксуд - коефіцієнт кількості днів, протягом яких адвокат брав участь у су-
довому засіданні, що застосовується у разі, коли на даній стадії провадження 
було понад п’ять таких днів, і розраховується за такою формулою: 

Ксуд = 0,017 х n, 
де n - кількість днів, протягом яких адвокат брав участь у судових 

засіданнях; 
для стадії розгляду у суді апеляційної інстанції - за такою формулою: 

Ксп = Ксп баз + Кзмін + Ксуд, 
де Ксп баз - відповідне базове значення коефіцієнта стадії кримінального 

провадження, наведене у таблиці 5 цієї Методики; 
Кзмін - коефіцієнт зміни складу суду; 
Ксуд - коефіцієнт кількості днів, протягом яких адвокат брав участь у су-

довому засіданні; 
для стадії розгляду в суді касаційної інстанції / Верховним Судом 

України - за такою формулою: 
Ксп = Ксп баз + Ксуд, 

де Ксп баз - відповідне базове значення коефіцієнта стадії кримінального 
провадження, наведене у таблиці 5 цієї Методики; 

Ксуд - коефіцієнт кількості днів, протягом яких адвокат брав участь у су-
довому засіданні. 
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Таблиця 5 
Базові значення коефіцієнта стадії кримінального провадження (Ксп баз)* 

Значення 
коефіцієнта 

у разі: 

Стадія кримінального провадження 

досудове роз-
слідування 

(у разі, коли 
правова допо-
мога під час 

затримання не 
надавалася/  
надавалася) 

суд першої ін-
станції  

(у разі участі ад-
воката на стадії 
досудового роз-

слідування/ 
без такої участі) 

апеляційна 
інстанція  

(у разі участі 
адвоката у 
попередній 
стадії про-
вадження) 

апеляційна 
інстанція  

(без участі ад-
воката у попе-
редній стадії 

провадження) 

касаційна 
інстанція/  

розгляд 
Вер-

ховним 
Судом 

України  
(у разі 

участі ад-
воката у 

попе-
редній 

стадії про-
вадження) 

касаційна 
інстанція/  

розгляд 
Вер-

ховним 
Судом 

України  
(без участі 
адвоката у 

попе-
редній 

стадії про-
вадження) 

участі ад-
воката про-
тягом усієї 
стадії про-
вадження 

0,33/0,25 0,67/0,8 0,34/0,24** 0,4/0,28** 0,4/0,28** 0,5/0,35** 

припинення 
участі ад-
воката до 
завершення 
стадії про-
вадження 

0,165/0,125 0,335/0,4 0,17/0,12** 0,2/0,14** 0,2/0,14** 0,25/0,175
** 

__________ 
* У разі коли внаслідок відмови підозрюваного, обвинуваченого від при-

значеного адвоката під час першого конфіденційного побачення правова до-
помога не надавалася, відповідний коефіцієнт Ксп приймається рівним 0,2 та

не розраховується. При цьому коефіцієнти Кскл, Кос,  приймаються рівни-
ми 1. 

** У разі коли адвокат не брав участі у судовому провадженні судом 
відповідної інстанції. 

5.2. Коефіцієнт складності кримінального провадження (Кскл) застосо-
вується з метою врахування таких факторів: 

ступінь тяжкості злочину, за вчинення якого особа може бути притягнута 
або притягнута до кримінальної відповідальності; 

кількість епізодів злочинної діяльності особи; 
кількість підозрюваних, обвинувачених у кримінальному провадженні; 
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обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; 
належність особи, захист якої здійснює адвокат, до особливої категорії, та 

розраховується за такою формулою: 

 

де  - сумарний коефіцієнт складності кримінального провадження за 
ступенем тяжкості злочину, що розраховується відповідно до підпункту
5.2.1 пункту 5 цієї Методики; 

Кспів - коефіцієнт складності кримінального провадження за кількістю 
підозрюваних, обвинувачених у кримінальному провадженні, значення якого 
наведено в підпункті 5.2.2 пункту 5 цієї Методики; 

Кзз - коефіцієнт складності кримінального провадження за видом за-
побіжного заходу, значення якого наведено в підпункті 5.2.3 пункту 5 цієї 
Методики; 

Кос. кат - коефіцієнт особливої категорії особи, якій надається правова до-
помога, значення якого наведено в підпункті 3.1 пункту 3 цієї Методики. 

5.2.1. Сумарний коефіцієнт складності кримінального провадження за 
ступенем тяжкості злочину (Ке ст. тяж) враховує ступінь тяжкості злочину, за 
скоєння якого особа може бути притягнута або притягнута до кримінальної 
відповідальності, за кожним епізодом злочинної діяльності і розраховується 
за такою формулою: 

Ке ст. тяж = Кст. тяж. осн + Кст. тяж. дод, 
де Кст. тяж. осн - основний коефіцієнт складності кримінального проваджен-

ня за ступенем тяжкості злочину; 
Кст. тяж. дод - додатковий коефіцієнт складності кримінального проваджен-

ня за ступенем тяжкості злочину. 
Основний коефіцієнт складності кримінального провадження за ступенем 

тяжкості злочину (Кст. тяж. осн) застосовується для епізоду (групи епізодів) зло-
чинної діяльності з найвищим ступенем тяжкості із відповідним значенням, 
наведеним у таблиці 6 цієї Методики. 

При цьому злочини, у вчиненні яких підозрюється, обвинувачується осо-
ба, враховуються як епізоди злочинної діяльності у разі, коли: 

особа підозрюється, обвинувачується у скоєнні двох чи більше злочинів, 
кожен з яких передбачений різними статтями (частинами статті) Особливої 
частини Кримінального кодексу України; 

особа підозрюється, обвинувачується у скоєнні двох чи більше злочинів, 
передбачених тією самою статтею (частиною статті) Особливої части-
ни Кримінального кодексу України, що характеризуються повторністю; 

диспозиція відповідної статті Кримінального кодексу України не перед-
бачає повторності, однак обвинувачення встановлює кілька злочинів, що ха-
рактеризуються повторністю. 

Якщо в матеріалах кримінального провадження (повідомлення про підоз-
ру, обвинувальний акт, вирок, ухвала тощо) злочин трактується як продов-
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жуваний, під час здійснення розрахунку розміру винагороди адвоката за 
надання правової допомоги він приймається як злочин з одним епізодом. 

У разі коли кваліфікація дій особи, захист якої здійснює адвокат, в епізоді 
злочинної діяльності, в якому вона брала участь у співучасті з іншими підо-
зрюваними, обвинуваченими у кримінальному провадженні, відрізняється від 
кваліфікації дій інших співучасників, застосовується значення основного 
коефіцієнта складності кримінального провадження за ступенем тяжкості 
злочину, що відповідає кваліфікації дій будь-якого із співучасників такого 
епізоду з найвищим ступенем тяжкості. 

Таблиця 6 
Значення основного коефіцієнта складності кримінального провадження 

за ступенем тяжкості злочину (Кст. тяж. осн) 

Ступінь тяжкості зло-
чину (епізоду злочин-

ної діяльності) 

невеликої 
тяжкості 

середньої 
тяжкості 

тяжкий особливо 
тяжкий 

посягання на 
життя* 

Значення коефіцієнта 1 1,5 2 3 (3,6**) 5 

__________ 
* Злочини, передбачені статтями 112 і 115, частиною третьою статті 258, статтями 

348, 379, 400 і 443Кримінального кодексу України. 
** У разі здійснення провадження судом колегіально. 
 
 

У разі коли кримінальне провадження містить один епізод злочинної дія-
льності, значення додаткового коефіцієнта складності кримінального прова-
дження за ступенем тяжкості злочину (Кст. тяж. дод) становить 0, в інших випа-
дках розраховується за такою формулою: 

 

де N - кількість груп епізодів злочинної діяльності особи з однаковим 
ступенем тяжкості злочину; 

i - змінна, що означає поточну розрахункову групу епізодів злочинної ді-
яльності, початкове значення якої становить 1, кінцеве - N; 

Кст. тяж. i - коефіцієнт складності кримінального провадження за ступенем 
тяжкості злочину для поточної розрахункової (i-тої) групи епізодів злочинної 
діяльності з однаковим ступенем тяжкості, значення якого визначаються від-
повідно до таблиці 6 залежно від ступеня тяжкості епізодів такої групи; 

Кепі. i - коефіцієнт складності кримінального провадження за кількістю 
епізодів злочинної діяльності особи, що розраховується для поточної розра-
хункової (i-тої) групи епізодів з однаковим ступенем тяжкості. 

Розрахунок розпочинається і ведеться від групи епізодів з найвищим сту-
пенем тяжкості до групи епізодів з найнижчим ступенем тяжкості. 

Коефіцієнт Кепі. i для групи епізодів злочинної діяльності з найвищим 
ступенем тяжкості застосовується із значенням, наведеним у таблиці 7, від-
повідно до кількості епізодів у межах цієї групи. 
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Таблиця 7 
Значення коефіцієнта складності кримінального провадження за кількіс-

тю епізодів злочинної діяльності особи (Кепі. i) 

Кількість 
епізодів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Значення 
коефіцієнта 

0 0,5 0,83 1,08 1,25 1,39 1,52 1,63 1,73 1,82 

Кількість 
епізодів 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 і більше 

Значення 
коефіцієнта 

1,9 1,98 2,05 2,12 2,18 2,24 2,3 2,35 2,4 2,45 

Для кожної групи епізодів злочинної діяльності з меншим ступенем тяж-
кості коефіцієнт Кепі. i розраховується за такою формулою: 

Кепі. i = Кепі. k - Кепі. j, 
де Кепі. k - значення коефіцієнта Кепі. i, наведене в таблиці 7, для сумарної 

кількості епізодів злочинної діяльності поточної розрахункової групи 
епізодів та всіх груп, що мають вищий ступінь тяжкості; 

Кепі. j - значення коефіцієнта К епі. i, наведене в таблиці 7, для сумарної 
кількості епізодів злочинної діяльності всіх груп епізодів, що мають вищий 
ступінь тяжкості, ніж поточна розрахункова. 

5.2.2. Значення коефіцієнта складності кримінального провадження за 
кількістю підозрюваних, обвинувачених у кримінальному провадженні (Кспів) 
наведені у таблиці 8. 

 
Таблиця 8 

Значення коефіцієнта складності кримінального провадження за кіль-
кістю підозрюваних, обвинувачених у кримінальному провадженні (Кспів) 

Кількість підо-
зрюваних, обви-

нувачених 

0  
(лише підза-

хисний) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Значення 
коефіцієнта 

1 1,33 1,55 1,72 1,87 1,98 2,07 2,15 2,22 2,29 

Кількість підо-
зрюваних, обви-
нувачених 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 і 
більше 

Значення 
коефіцієнта 

2,35 2,41 2,46 2,51 2,55 2,59 2,63 2,67 2,71 2,74 2,77 
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5.2.3. Значення коефіцієнта складності кримінального провадження за 
видом запобіжного заходу (Кзз)  у разі обрання особі запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою становить 1,1, в інших випадках - 1. 

5.3. Коефіцієнт особливої складності стадії кримінального провадження 
(Кос) застосовується у разі оскарження адвокатом у судовому порядку в інте-
ресах захисту особи у кримінальному провадженні незаконних рішень, дій чи 
бездіяльності органу, що провадить оперативно-розшукову діяльність, 
слідчого, прокурора та/або підготовки та подання адвокатом заяви про вчи-
нений щодо особи злочин і розраховується за такою формулою: 

Кос = (1 + 0,1 х n), 
де n - кількість окремих проваджень, відкритих у результаті відповідних 

дій адвоката. 

5.4. Сумарний заохочувальний коефіцієнт  розраховується за такою 
формулою: 

 
де Кi - окремий заохочувальний коефіцієнт за результатами здійснення 

адвокатом захисту на відповідній стадії кримінального провадження, значен-
ня якого наведені в таблиці 9; 

N - кількість окремих заохочувальних коефіцієнтів Кi. 
Таблиця 9 

Значення окремих заохочувальних коефіцієнтів за результатами 
здійснення адвокатом захисту на відповідній стадії кримінального про-
вадження (Кi) 

Результат 
Значення Кі Примітка 

1. Відмова у задоволенні клопотання про-
курора, слідчого щодо обрання особі, яка 
підозрюється, обвинувачується у вчи-
ненні злочину, запобіжного заходу у ви-
гляді тримання під вартою, зокрема: 

0,3 застосовується на будь-якій 
стадії кримінального про-
вадження у разі, коли такий ре-
зультат досягнутий після розгля-
ду слідчим суддею, судом по-
дання прокурора, слідчого 

 із звільненням під заставу 0,25 

 з обранням іншого запобіжного заходу 0,2  

2. Заміна або скасування обраного підо-
зрюваному, обвинуваченому запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вартою: 

 застосовується на будь-якій 
стадії кримінального про-
вадження у разі, коли такий ре-
зультат досягнутий внаслідок 
розгляду клопотання, поданого 
адвокатом 

 у разі скасування запобіжного заходу 0,3 

 у разі фактичного звільнення підозрюва-
ного, обвинуваченого з-під варти під за-

0,25 
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ставу 

 з обранням іншого запобіжного заходу 0,2  

3. Ухвалення виправдувального вироку або 
скасування обвинувального вироку та 
закриття провадження судом апе-
ляційної, касаційної інстанції, Вер-
ховним Судом України щодо: 

 застосовується на стадіях про-
вадження в суді першої, апе-
ляційної, касаційної інстанції та 
у Верховному Суді України у 
разі виправдання особи за всіма 
епізодами обвинувачення; у разі, 
коли особа виправдана у вчи-
ненні кількох злочинів різного 
ступеня тяжкості, застосовується 
один коефіцієнт для максималь-
ного ступеня тяжкості злочину. 
Не може одночасно застосовува-
тись із коефіцієнтами, зазначе-
ними в пунктах 4-12 цієї таблиці 

 злочину з посягання на життя* 2,5 

 особливо тяжкого злочину 1,5 

 тяжкого злочину 1 

 злочину середньої тяжкості 0,75 

 злочину невеликої тяжкості 0,5 

4. Закриття провадження за відсутності 
складу злочину, події злочину, у разі 
невстановлення доказів для доведення 
винуватості особи в суді і вичерпання 
можливостей їх отримання щодо: 

 застосовується на будь-якій 
стадії кримінального про-
вадження. У разі, коли про-
вадження закрито щодо кількох 
злочинів, застосовується один 
коефіцієнт для максимального 
ступеня тяжкості злочину. Не 
може одночасно застосовуватись 
із коефіцієнтами, зазначеними в 
пунктах 3, 5-12 цієї таблиці 

 злочину з посягання на життя* 1,5 

 особливо тяжкого злочину 1 

 тяжкого злочину 0,75 

 злочину середньої тяжкості 0,5 

 злочину невеликої тяжкості 0,25 

5. 
Звільнення від кримінальної відповідаль-
ності у зв’язку із: дійовим каяттям 
(стаття 45 Кримінального кодексу 
України), примиренням винного з по-
терпілим (стаття 46 Кримінального ко-
дексу України), передачею особи на по-
руки (стаття 47 Кримінального кодексу 
України), зміною обстановки (стаття 
48Кримінального кодексу України), 
закінченням строків давності (стаття 
49Кримінального кодексу України) 

0,25 застосовується на будь-якій 
стадії кримінального про-
вадження. Не може одночасно 
застосовуватись із коефіцієнта-
ми, зазначеними в пунктах 3, 4, 
6-12 цієї таблиці 

6. Зміна правової кваліфікації злочину:  застосовується на будь-якій 
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 1) у разі зниження найвищого ступеня 
тяжкості злочину (за всіма епізодами), у 
вчиненні якого підозрюється (обвинува-
чується) особа: 

 
стадії кримінального про-
вадження. Коефіцієнти, зазна-
чені в підпункті 1, не можуть од-
ночасно застосовуватись із 
коефіцієнтами, зазначеними у 
підпункті 2 цього пункту цієї 
таблиці. Коефіцієнти, зазначені в 
підпункті 1, можуть застосовува-
тись у разі наявності часткового 
виправдувального вироку, яким 
особу виправдано за всіма епізо-
дами найвищого ступеня тяж-
кості. Не може одночасно засто-
совуватись із коефіцієнтами, за-
значеними в пунктах 3-5, 7 цієї 
таблиці 

 із злочину з посягання на життя* на 
особливо тяжкий 

0,35 

 із злочину з посягання на життя* на тяж-
кий 

0,8 

 із злочину з посягання на життя* на се-
редньої тяжкості 

1 

 із злочину з посягання на життя* на не-
великої тяжкості 

1,2 

 з особливо тяжкого на тяжкий 0,3 

 з особливо тяжкого на середньої тяж-
кості 

0,7 

 з особливо тяжкого на невеликої тяж-
кості 

1  

 з тяжкого на середньої тяжкості 0,25  

 з тяжкого на невеликої тяжкості 0,5  

 із середньої тяжкості на невеликої тяж-
кості 

0,2  

 
2) у разі зниження максимальної санкції, пе-
редбаченої відповідною статтею Особливої 
частини Кримінального кодексу України, в 
межах епізоду (групи епізодів) найвищого 
ступеня тяжкості щодо: 

  

 злочину з посягання на життя* 0,24  

 особливо тяжкого злочину 0,15  

 тяжкого злочину 0,1  

 злочину середньої тяжкості 0,08  

 злочину невеликої тяжкості 0,05  

7. Зменшення кількості епізодів обвинува-  застосовується на будь-якій стадії 
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чення (за кожен епізод): кримінального провадження. Не 
може одночасно застосовуватись 
із коефіцієнтами, зазначеними в 
пунктах 3-6 цієї таблиці. Макси-
мальне значення коефіцієнта не 
може перевищувати для: злочину 
з посягання на життя - 1,2; особ-
ливо тяжкого злочину - 0,75; тяж-
кого злочину - 0,5; злочину се-
редньої тяжкості - 0,4; злочину 
невеликої тяжкості - 0,25. При 
цьому застосовується лише одне з 
наведених максимальних значень 
для найвищого ступеня тяжкості, 
за яким було зменшено хоча б 
один епізод 

 злочину з посягання на життя* 0,24 

 особливо тяжкого злочину 0,15 

 тяжкого злочину 0,1 

 злочину середньої тяжкості 0,08 

злочину невеликої тяжкості 0,05 

8. 
Звільнення від відбування покарання з 
випробуванням (статті 
75, 79, 104Кримінального кодексу 
України) за умови: 

 застосовується на стадіях про-
вадження в суді першої, апе-
ляційної, касаційної інстанції. За 
наявності більше однієї з наве-
дених умов застосовується 
коефіцієнт з найбільшим 

 наявності неповнолітнього обвинуваче-
ного 

0,1 

 відсутності судимості 0,2 значенням. За наявності суди-
мості відповідний коефіцієнт за-
стосовується разом з іншим 
коефіцієнтом, що має найбільше 
значення, шляхом додавання 
значень обох коефіцієнтів. Не 
може одночасно застосовуватись 
із коефіцієнтами, зазначеними в 
пунктах 3-5 цієї таблиці 

 наявності кількох епізодів злочинної 
діяльності 

0,3 

 наявності судимості 0,3 

   

9. 
Призначення найменш суворого з перед-
бачених відповідною статтеюОсобливої 
частини Кримінального кодексу України 
альтернативних покарань або більш 
м’якого покарання, ніж передбачено за-
коном (стаття 69 зазначеного Кодексу) 

0,4 
застосовується на стадіях про-
вадження в суді першої, апе-
ляційної, касаційної інстанції у 
разі призначення такого пока-
рання за всіма епізодами най-
вищого ступеня тяжкості злочи-
ну, у скоєнні якого підозрюється, 
обвинувачується особа, а також 
у разі призначення такого пока-
рання за частиною епізодів най-
вищого ступеня тяжкості, 
санкція за які передбачена 
відповідною статтею Особливої 
частини Кримінального кодексу 
України, є максимальною. Не 
може одночасно застосовуватись 
із коефіцієнтами, зазначеними в 
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пунктах 3-5, 10 цієї таблиці 

10. Призначення мінімального строку (роз-
міру) покарання: 

 застосовується на стадіях про-
вадження в суді першої, апе-
ляційної, касаційної інстанції у 
разі призначення такого строку 
(розміру) покарання за всіма 
епізодами найвищого ступеня 
тяжкості злочину, у скоєнні яко-
го підозрюється, обвинувачуєть-
ся особа. За 

 неповнолітньому обвинуваченому 0,05 

 за відсутності судимості 0,1 

 за наявності кількох епізодів 0,15 

 за наявності судимості 0,15 

   наявності більше однієї з наве-
дених умов застосовується 
коефіцієнт з найбільшим значен-
ням, за наявності судимості 
відповідний коефіцієнт застосо-
вується разом з іншим 
коефіцієнтом, який має найбіль-
ше значення, шляхом додавання 
значень обох коефіцієнтів. Не 
може одночасно застосовуватись 
із коефіцієнтами, зазначеними в 
пунктах 3-5, 9 цієї таблиці 

   

   

   

11. Застосування примусових заходів вихов-
ного характеру, не пов’язаних з направ-
ленням неповнолітнього до спеціальної 
навчальної установи, у разі вчинення ним 
тяжкого злочину або злочину середньої 
тяжкості: 

 не може одночасно застосовува-
тись із коефіцієнтами, зазначе-
ними в пунктах 3-5 цієї таблиці. 
Може застосовуватись на стадіях 
провадження в суді першої, апе-
ляційної, касаційної інстанції 

Вперше 0,15 

в іншому випадку 0,3 

12. Залишення без змін рішення суду попе-
редньої інстанції у разі його оскарження 
стороною обвинувачення в суді апе-
ляційної, касаційної інстанції, Верховно-
му Суді України 

0,5 застосовується у разі, коли за 
підсумками розгляду в суді по-
передньої інстанції було досяг-
нуто результати, передбачені 
пунктами 3-11 цієї таблиці, та за 
підсумками провадження в суді 
поточної інстанції такі результа-
ти не були погіршені 

 
__________ 

* Злочини, передбачені статтями 112 і 115, частиною третьою статті 258, статтями 
348, 379, 400 і 443Кримінального кодексу України. 
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6. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги, передбаче-
ної пунктом 2частини другої статті 13 Закону України “Про безоплатну пра-
вову допомогу” (крім випадків надання такої допомоги особам, визначе-
ним пунктами 3 і 4 частини першої статті 14 Закону) (Рпред), обчислюється за 
кожною завершеною стадією процесу (провадження) за такою формулою: 

Рпред = (6 + 8 х Кпд + 6 х Кпд інш + 4 х Ксуд 1/п. дій + 8 х Ксуд 2 + 24 х Ксуд 3) х 
х Кос. кат х Огод х Кзвіт, 

де 6 - кількість часу (у годинах), що витрачається адвокатом на побачення 
з клієнтом, проведення попереднього аналізу справи, у тому числі ознайом-
лення з матеріалами справи, опитування осіб, збір інформації та документів 
на відповідній стадії процесу (провадження). Застосовується також у разі, ко-
ли адвокатом проведено попередній аналіз справи, але судове провадження 
не відкривалось; 

8 - кількість часу (у годинах), що витрачається адвокатом на підготовку 
кожного процесуального документа з переліку, наведеного в абзаці четвер-
тому цього пункту; 

Кпд - кількість підготовлених та поданих позовних заяв або заяв у поряд-
ку окремого провадження (за умови відкриття провадження), зустрічних по-
зовів або заперечень проти позову, апеляційних скарг, касаційних скарг, заяв 
про перегляд судового рішення Верховним Судом України чи за нововиявле-
ними обставинами (за умови відкриття провадження) або відповідних запе-
речень; 

6 - кількість часу (у годинах), що витрачається адвокатом на складення 
кожного процесуального документа, наведеного в абзаці шостому цього 
пункту; 

Кпд інш - кількість складених та поданих документів процесуального ха-
рактеру, крім зазначених в абзаці четвертому цього пункту; 

4 - кількість часу (у годинах), що витрачається адвокатом на участь у су-
довому засіданні в межах району, міста загальнодержавного або обласного 
(республіканського Автономної Республіки Крим) значення, де адвокатові 
видано доручення, а у разі представництва інтересів свідка, потерпілого чи 
заявника у кримінальному провадженні - на участь в іншій процесуальній дії; 

Ксуд 1/ п. дій - кількість судових засідань та/або процесуальних дій, зазначе-
них в абзаці сьомому цього пункту; 

8 - кількість часу (у годинах), що витрачається адвокатом на участь у су-
довому засіданні за межами району, міста загальнодержавного або обласного 
(республіканського Автономної Республіки Крим) значення, де адвокатові 
видано доручення, але у межах регіону, де адвокатові видано доручення; 

Ксуд 2 - кількість судових засідань, зазначених в абзаці дев’ятому цього 
пункту; 

24 - кількість часу (у годинах), що витрачається адвокатом на участь у 
судовому засіданні за межами регіону, де адвокатові видано доручення; 

Ксуд 3 - кількість судових засідань, зазначених в абзаці одинадцятому цьо-
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го пункту; 
Кос. кат - коефіцієнт особливої категорії особи, якій надається правова до-

помога, значення якого наведено в підпункті 3.1 пункту 3 цієї Методики; 
Огод - розмір оплати за годину роботи адвоката з надання правової допо-

моги, що наведений у пункті 2 цієї Методики; 
Кзвіт - коефіцієнт подання адвокатом акта, значення якого наведені 

в підпункті 3.6 пункту 3 цієї Методики. 
Під час обчислення розміру винагороди адвоката за надання правової до-

помоги за одним дорученням даний пункт не може застосовуватися одночас-
но із пунктами 3, 4, 5 (крім випадків, коли особа, якій надається правова до-
помога, має різний процесуальний статус - обвинувачений/ по-
терпілий), 7, 8 цієї Методики. 

7. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги, передбаче-
ної пунктом 3частини другої статті 13 Закону України “Про безоплатну пра-
вову допомогу” (крім випадків надання такої допомоги особам, визначе-
ним пунктами 3 і 4 частини першої статті 14 Закону) (Рпр. док), обчислюється 
за фактом виконання відповідного доручення центру за такою формулою: 

Рпр. док = (8 х Кпр. д + 6 х Кпр. д. інш) х К ос. кат х Огод х Кзвіт, 
8 - кількість часу (у годинах), що витрачається адвокатом на підготовку 

кожного процесуального документа з переліку, наведеного в абзаці четвер-
тому цього пункту; 

Кпр. д - кількість підготовлених позовних заяв або заяв у порядку окремого 
провадження, зустрічних позовів або заперечень проти позову, апеляційних 
скарг, касаційних скарг, заяв про перегляд судового рішення Верховним Су-
дом України чи за нововиявленими обставинами або відповідних заперечень; 

6 - кількість часу (у годинах), що витрачається адвокатом на підготовку 
кожного процесуального документа, наведеного в абзаці шостому цього 
пункту; 

Кпр. д. інш - кількість підготовлених документів процесуального характеру, 
крім зазначених в абзаці четвертому цього пункту; 

Кос. кат - коефіцієнт особливої категорії особи, якій надається правова до-
помога, значення якого наведено в підпункті 3.1 пункту 3 цієї Методики; 

Огод - розмір оплати за годину роботи адвоката з надання правової допо-
моги, що наведений у пункті 2 цієї Методики; 

Кзвіт - коефіцієнт подання адвокатом акта, значення якого наведені 
в підпункті 3.6 пункту 3 цієї Методики. 

Під час обчислення розміру винагороди адвоката за надання правової до-
помоги цей пункт не може застосовуватися одночасно із пунктами 3-6, 8 цієї 
Методики. 

8. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги протягом 
одного дня відповідно до доручення, виданого на виконання постанови 
слідчого, прокурора, ухвали слідчого судді, суду, за зверненням особи, за-
судженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінар-
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ному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, в інших випадках, 
крім тих, що передбачені пунктами 3-7 цієї Методики, обчислюється за та-
кою формулою: 

Рінш = (4 х Кднів 1 + 8 х Кднів 2 + 24 х Кднів 3) х Кос. кат х Огод х Кзвіт, 
де 4 - кількість часу (у годинах), що витрачається адвокатом на надання 

правової допомоги у межах району, міста загальнодержавного або обласного 
(республіканського Автономної Республіки Крим) значення, де адвокатові 
видано доручення, протягом одного дня; 

Кднів 1 - кількість днів, зазначених в абзаці другому цього пункту, коли ад-
вокатом надавалась правова допомога; 

8 - кількість часу (у годинах), що витрачається адвокатом на надання пра-
вової допомоги за межами району, міста загальнодержавного або обласного 
(республіканського Автономної Республіки Крим) значення, де адвокатові 
видано доручення, але у межах регіону, де адвокатові видано доручення, 
протягом одного дня; 

Кднів 2 - кількість днів, зазначених в абзаці четвертому цього пункту, коли 
адвокатом надавалась правова допомога; 

24 - кількість часу (у годинах), що витрачається адвокатом на надання 
правової допомоги за межами регіону, де адвокатові видано доручення, про-
тягом одного дня; 

Кднів 3 - кількість днів, зазначених в абзаці шостому цього пункту, коли 
адвокатом надавалась правова допомога; 

Кос. кат - коефіцієнт особливої категорії особи, якій надається правова до-
помога, значення якого наведено в підпункті 3.1 пункту 3 цієї Методики; 

Огод - розмір оплати за годину роботи адвоката з надання правової допо-
моги, що наведений у пункті 2 цієї Методики; 

Кзвіт - коефіцієнт подання адвокатом акта, значення якого наведені 
в підпункті 3.6 пункту 3 цієї Методики. 

{Методика в редакції Постанови КМ № 1048 від 21.12.2016} 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  

від 17 вересня 2014 р. № 465 
 

ПЕРЕЛІК  
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 
305 “Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають 
безоплатну вторинну правову допомогу” (Офіційний вісник України, 2012 р., 
№ 30, ст. 1114). 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 
644 “Про внесення змін до Порядку оплати послуг адвокатів, які надають 
вторинну правову допомогу особам, затриманим в адміністративному або 
кримінально-процесуальному порядку, а також у кримінальних справах” 
(Офіційний вісник України, 2012 р., № 54, ст. 2171). 

3. Пункт 72 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у 
зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України, за-
тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 р. № 
868 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 71, ст. 2870). 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 
1215 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 
квітня 2012 р. № 305” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 2, ст. 39). 
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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
 

НАКАЗ 
 

30.04.2015  № 633/5 
 
Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
13 травня 2015 р.  
за № 517/26962 
 

Про затвердження Порядку ведення Координаційним центром  
з надання правової допомоги Реєстру адвокатів, які надають  

безоплатну вторинну правову допомогу 
 

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 28 Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу» НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити Порядок ведення Координаційним центром з надання пра-
вової допомоги Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 
допомогу, що додається. 

2. З метою формування Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вто-
ринну правову допомогу, головним територіальним управлінням юстиції 
Міністерства юстиції України в областях та місті Києві у місячний строк за-
безпечити передачу Координаційному центру з надання правової допомоги 
відповідних локальних реєстрів Реєстру адвокатів, які надають безоплатну 
вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру 
адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій 
основі на підставі договору, за формами, наведеними у додатках 1, 2 до По-
рядку ведення Головними управліннями юстиції Міністерства юстиції 
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севасто-
полі локальних реєстрів Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, 
які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на 
підставі договору, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 
24 квітня 2012 року № 636/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
26 квітня 2012 року за № 634/20947, в електронному та паперовому вигляді. 
Паперова копія повинна бути прошита і скріплена гербовою печаткою 
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відповідного головного територіального управління юстиції Міністерства 
юстиції України; сторінки нумеруються, кожна сторінка підписується 
начальником відповідного головного територіального управління юстиції 
Міністерства юстиції України. 

3. Координаційному центру з надання правової допомоги (Вишневський 
А.В.) забезпечити формування у двомісячний строк і ведення Реєстру адво-
катів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, згідно 
з Порядком, затвердженим цим наказом. 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції 
України від 24 квітня 2012 року № 636/5 «Про затвердження Порядку веден-
ня Головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Авто-
номній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі локальних 
реєстрів Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допо-
могу на постійній основі за контрактом, та Реєстру адвокатів, які надають 
безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі до-
говору», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2012 року 
за № 634/20947. 

5. Координаційному центру з надання правової допомоги (Вишневський 
А.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно 
до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів вико-
навчої влади». 

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім 
пунктів 1 і 4, які набирають чинності через два місяці з дня його офіційного 
опублікування. 

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

 
Заступник Міністра        А. Янчук 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
юстиції України  
30.04.2015  № 633/5 
Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
13 травня 2015 р.  
за № 517/26962 
 

ПОРЯДОК  
ведення Координаційним центром з надання правової допомоги 

Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову  
допомогу 

 
I. Загальні положення 

1. Цей Порядок визначає механізм формування та ведення Координацій-
ним центром з надання правової допомоги (далі - Координаційний 
центр) Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомо-
гу (далі - Реєстр), а також користування ним. 

2. Реєстр - це база даних, у якій містяться визначені у пункті 2 розділу 
ІІ, пунктах 4, 5розділу III цього Порядку відомості про адвокатів, які можуть 
залучатися до надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - пра-
вова допомога) відповідно до Порядку і умов укладення контрактів з адвока-
тами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній ос-
нові, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову 
допомогу на тимчасовій основі, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 11 січня 2012 року № 8 (у редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 19 грудня 2012 року № 1214), інші технічні відомості 
та ведення якої здійснюється у форматі електронних таблиць Excel та/або за 
допомогою комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення 
надання правової допомоги (далі - КІАС), форма якого наведена в додатку 
1 до цього Порядку. 

3. Ведення та організаційно-технічне забезпечення Реєстру здійснюються 
структурним підрозділом Координаційного центру, визначеним директором 
Координаційного центру. Координаційний центр вживає заходів щодо збе-
реження та захисту даних, які містяться в Реєстрі, та виконує інші функції, 
передбачені цим Порядком. 

4. Реєстр ведеться державною мовою. 
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ІІ. Внесення до Реєстру відомостей про адвокатів, відібраних за 
результатами конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 
1. Внесення відомостей до Реєстру здійснюється на підставі отриманих у 

порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 28 груд-
ня 2011 року № 1362 «Про затвердження Порядку і умов проведення конкур-
су з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної 
правової допомоги», протоколів відповідних конкурсних комісій, що утво-
рюються головними територіальними управліннями юстиції в Автономній 
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - комісії) для 
проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання пра-
вової допомоги (далі - конкурс), протягом п’яти робочих днів з моменту їх 
надходження. Форма зазначеного протоколу затверджується Координацій-
ним центром. 

2. До Реєстру вносяться такі відомості: 
1) прізвище, ім'я, по батькові адвоката; 
2) номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю та найменування органу, який прийняв рішення про його видачу; 
3) номер і дата протоколу конкурсної комісії, який містить інформацію 

про відібраних претендентів для включення їх до Реєстру; 
4) назва регіону, де адвокат брав участь у конкурсі з відбору адвокатів, 

які залучаються до надання правової допомоги; 
5) дата і час внесення відомостей до Реєстру; 
6) прізвище, ініціали відповідального працівника Координаційного цен-

тру, який вніс відомості до Реєстру. 
 

IІІ. Внесення змін до відомостей Реєстру 
1. Під час укладення контракту (договору) з адвокатом регіональний 

центр здійснює перевірку відомостей Реєстру, зазначених у підпунктах 1-4 
пункту 2 розділу ІІ цього Порядку. 

2. Про зміну відомостей, зазначених у підпунктах 1, 2 пункту 2 розділу ІІ 
цього Порядку, адвокат, включений до Реєстру, у триденний строк з моменту 
настання таких змін інформує регіональний центр з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги (далі - регіональний центр), з яким він має укладе-
ний контракт (договір). 

3. В одноденний строк з моменту отримання від адвоката інформації про 
зміну вищезазначених відомостей або у разі самостійного виявлення 
невідповідності відомостей, зазначених у підпунктах 1-4 пункту 2 розділу ІІ 
цього Порядку, що містяться у Реєстрі, фактичним даним регіональний центр 
направляє Координаційному центру заявку про внесення змін до відомостей 
Реєстру за формою, наведеною в додатку 2 (далі - заявка) до цього Порядку. 
Заявка заповнюється в електронному вигляді у форматі Excel, роздруковуєть-
ся, підписується уповноваженою службовою особою регіонального центру, 
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сканується та направляється Координаційному центру або подається за до-
помогою спеціального сервісу КІАС. Оригінали заявок зберігаються у регіо-
нальному центрі. 

4. Зміни до Реєстру вносяться у день отримання зазначеної заявки. Одно-
часно із змінами вносяться (у разі якщо відомості вже вносилися шляхом 
зміни даних) такі відомості: 

1) дата і час внесення останніх змін до відомостей Реєстру; 
2) прізвище, ініціали відповідального працівника Координаційного цен-

тру, яким вносились останні зміни до відомостей Реєстру. 
5. У разі прийняття Координаційним центром рішення про виключення 

адвоката з Реєстру у поле «Номер і дата наказу Координаційного центру про 
виключення адвоката з Реєстру» вносяться зазначені відомості. Одночасно з 
цим вносяться такі відомості: 

1) дата і час внесення даних у поле «Номер і дата наказу Координаційно-
го центру про виключення адвоката з Реєстру»; 

2) прізвище, ініціали відповідального працівника Координаційного цен-
тру, яким вносились дані в поле «Дата і номер наказу Координаційного цен-
тру про виключення адвоката з Реєстру». 

6. Рішення про виключення адвоката з Реєстру приймається Координа-
ційним центром у разі: 

1) отримання письмової заяви адвоката на ім’я директора Координа-
ційного центру щодо виключення з Реєстру; 

2) неналежного виконання адвокатом своїх зобов'язань за умовами кон-
тракту (договору); 

3) недотримання адвокатом порядку надання правової допомоги; 
4) припинення права на заняття адвокатською діяльністю; 
5) смерті адвоката. 

 
ІV. Доступ до відомостей Реєстру 

1. Відомості про адвокатів, включених до Реєстру, що зазначені 
у підпунктах 1-4 пункту 2 розділу ІІ цього Порядку, розміщуються на 
офіційному веб-сайті Координаційного центру у форматі витягу з Реєстру. 
Відомості про адвокатів, виключених з Реєстру, на зазначеному веб-сайті не 
розміщуються. Зазначена інформація на веб-сайті оновлюється щомісяця. 

2. Доступ працівників Координаційного центру, регіональних та місцевих 
центрів з надання правової допомоги згідно з виконуваними ними функціями 
до відомостей Реєстру, а також адвокатів, включених до Реєстру, в частині 
відомостей, які стосуються конкретного адвоката, забезпечується за допомо-
гою відповідних модулів (сервісів) КІАС. 

 
Директор  
Координаційного центру  
з надання правової допомоги      А. Вишневський
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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
 

НАКАЗ 
 

16.10.2014 №  1702/5 
 

Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
16 жовтня 2014 р.  
за № 1281/26058 

 
Про затвердження форми акта надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та додатків до нього 
 

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції  
№ 634/5 від 30.04.2015  
№ 1461/5 від 10.08.2015  
№ 357/5 від 13.02.2017} 
Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 ве-

ресня 2014 року № 465 «Питання оплати послуг та відшкодування витрат ад-
вокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу» НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити форму акта надання безоплатної вторинної правової допо-
моги та додатків до нього, що додаються. 

2. Координаційному центру з надання правової допомоги (Вишневський 
А.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно 
до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів вико-
навчої влади». 

3. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності постано-
вою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 465 «Питання 
оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну 
вторинну правову допомогу», але не раніше дня його офіційного опубліку-
вання. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
Міністр юстиції        П. Петренко 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Міністерства юстиції України  
16.10.2014  № 1702/5  
(у редакції наказу  
Міністерства юстиції України  
13.02.2017 № 357/5) 

АКТ  
надання безоплатної вторинної правової допомоги 

{Акт в редакції Наказів Міністерства юстиції № 634/5 від 30.04.2015, № 
357/5 від 13.02.2017} 

 

 Додаток 1  
до акта надання безоплатної  
вторинної правової допомоги  
від «___» _______ 20__ року № 
_____ 

РОЗРАХУНОК  
розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної 
правової допомоги особі, до якої застосовано адміністративне за-

тримання та/або адміністративний арешт (АЗ) 
{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 634/5 від 

30.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 
1461/5 від 10.08.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 357/5 від 
13.02.2017} 

 

 Додаток 2  
до акта надання безоплатної  
вторинної правової допомоги  
від «___» _______ 20__ року № 
_____ 

РОЗРАХУНОК  
розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної 

правової допомоги особі, яка відповідно до положень криміналь-
ного процесуального законодавства вважається затриманою 

та/або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою (ЗЗ) 

{Додаток 2 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 634/5 від 
30.04.2015, № 357/5 від 13.02.2017} 
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 Додаток 3  
до акта надання безоплатної  
вторинної правової допомоги  
від «___» _______ 20__ року № 
_____ 

РОЗРАХУНОК  
розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у разі залучення до окремої процесуальної дії 

(ОПД) 
{Додаток 3 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 634/5 від 

30.04.2015, № 357/5 від 13.02.2017} 
 

 Додаток 4  
до акта надання безоплатної  
вторинної правової допомоги  
від «___» _______ 20__ року № 
_____ 

РОЗРАХУНОК  
розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у процедурах, пов’язаних з видачею особи 
(екстрадицією) (ЕКС) 

{Додаток 4 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 634/5 від 
30.04.2015, № 357/5 від 13.02.2017} 

 

 Додаток 5  
до акта надання безоплатної  
вторинної правової допомоги  
від «___» _______ 20__ року № 
_____ 

РОЗРАХУНОК  
розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у кримінальних провадженнях щодо продов-
ження, зміни або припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру (ЗМХ) 
{Додаток 5 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 634/5 від 

30.04.2015, № 357/5 від 13.02.2017} 
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 Додаток 6  
до акта надання безоплатної  
вторинної правової допомоги  
від «___» _______ 20__ року № 
_____ 

РОЗРАХУНОК  
розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у кримінальному провадженні  на стадії досу-
дового розслідування (ДР) 

{Додаток 6 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 634/5 від 
30.04.2015, № 357/5 від 13.02.2017} 

 

 Додаток 7  
до акта надання безоплатної  
вторинної правової допомоги  
від «___» _______ 20__ року № 
_____ 

РОЗРАХУНОК  
розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у кримінальному провадженні на стадії про-

вадження в суді першої інстанції (С1) 
{Додаток 7 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 634/5 від 

30.04.2015, № 357/5 від 13.02.2017} 
 

 Додаток 8  
до акта надання безоплатної  
вторинної правової допомоги  
від «___» _______ 20__ року № 
_____ 

РОЗРАХУНОК  
розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у кримінальному провадженні на стадії 
розгляду в суді апеляційної інстанції (С2) 

{Додаток 8 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 634/5 від 
30.04.2015, № 357/5 від 13.02.2017} 
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 Додаток 9  
до акта надання безоплатної  
вторинної правової допомоги  
від «___» _______ 20__ року № 
_____ 

РОЗРАХУНОК  
розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у кримінальному провадженні на стадії про-
вадження в суді касаційної інстанції/Верховному Суді України 

(С3) 
{Додаток 9 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 634/5 від 

30.04.2015, № 357/5 від 13.02.2017} 
 

 Додаток 10  
до акта надання безоплатної  
вторинної правової допомоги  
від «___» _______ 20__ року № 
_____ 

РОЗРАХУНОК  
розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, передбаченої пунктом 2 частини другої статті 
13 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», у цивіль-

ній або адміністративній справі (ЦАС) 
{Додаток 10 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 634/5 від 

30.04.2015, № 357/5 від 13.02.2017} 
 

 Додаток 11  
до акта надання безоплатної  
вторинної правової допомоги  
від «___» _______ 20__ року № 
_____ 

РОЗРАХУНОК  
розміру винагороди адвоката за надання правової допомоги , пе-
редбаченої пунктом 2 частини другої статті 13 Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу», у кримінальному про-
вадженні (ПРК) 

{Додаток 11 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 634/5 від 
30.04.2015, № 357/5 від 13.02.2017} 
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 Додаток 12  
до акта надання безоплатної  
вторинної правової допомоги  
від «___» _______ 20__ року № 
_____ 

РОЗРАХУНОК  
розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, передбаченої пунктом 3 частини другої статті 
13 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (ПД) 

{Додаток 12 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 634/5 від 
30.04.2015, № 357/5 від 13.02.2017} 

 

 Додаток 13  
до акта надання безоплатної  
вторинної правової допомоги  
від «___» _______ 20__ року № 
_____ 

РОЗРАХУНОК  
розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної 

правової допомоги протягом одного дня відповідно до доручення, 
виданого на виконання постанови слідчого, прокурора, ухвали 

слідчого судді, суду, за зверненням особи, засудженої до покаран-
ня у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному ба-

тальйоні військовослужбовців або обмеження волі, в інших 
випадках, крім тих, що передбачені пунктами 3-7 Методики об-

числення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну 
вторинну правову допомогу, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 465 (в редакції по-
станови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 року № 

1048) 
{Додаток 13 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 634/5 від 

30.04.2015, № 357/5 від 13.02.2017} 
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 Додаток 14  
до акта надання безоплатної  
вторинної правової допомоги  
від «___» _______ 20__ року № 
_____ 

РОЗРАХУНОК  
розміру витрат, пов’язаних з наданням безоплатної вторинної 

правової допомоги, на проїзд транспортом загального користу-
вання та/або придбання пально-мастильних матеріалів у разі ви-

користання власного транспортного засобу, що підлягають 
відшкодуванню 

{Додаток 14 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 357/5 від 
13.02.2017} 

 

 Додаток 15  
до акта надання безоплатної  
вторинної правової допомоги  
від «___» _______ 20__ року № 
_____ 

РОЗРАХУНОК  
розміру витрат, пов’язаних з наданням безоплатної вторинної 

правової допомоги, на відрядження за межі регіону, що підляга-
ють відшкодуванню 
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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
НАКАЗ 

13.02.2017  № 357/5 
 

Зареєстровано в 
Міністерстві  
юстиції України  
14 лютого 2017 р.  
за № 207/30075 
 

Про внесення змін до форми акта надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та додатків до нього 

 
Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 ве-

ресня 2014 року № 465 «Питання оплати послуг та відшкодування витрат ад-
вокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу» НАКАЗУЮ:  

1. Внести зміни до форми акта надання безоплатної вторинної правової 
допомоги та додатків до нього, затверджених наказом Міністерства юстиції 
України від 16 жовтня 2014 року № 1702/5, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 16 жовтня 2014 року за № 1281/26058 (у редакції наказу 
Міністерства юстиції України від 30 квітня 2015 року № 634/5), виклавши їх 
у новій редакції, що додаються. 

2. Координаційному центру з надання правової допомоги (Вишневський 
А.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно 
до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів вико-
навчої влади». 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Гецадзе Г.Г. 
 
Міністр         П. Петренко 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ  
Міністерства юстиції України  
16.10.2014  № 1702/5  
(у редакції наказу  
Міністерства юстиції України  
13.02.2017 № 357/5) 

АКТ  
надання безоплатної вторинної правової допомоги 

 

 Додаток 1  
до акта надання безоплатної  
вторинної правової допомоги  
від «___» _______ 20__ року № _____ 

РОЗРАХУНОК  
розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної 
правової допомоги особі, до якої застосовано адміністративне за-

тримання та/або адміністративний арешт (АЗ) 
 

 Додаток 2  
до акта надання безоплатної  
вторинної правової допомоги  
від «___» _______ 20__ року № _____ 

РОЗРАХУНОК  
розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної 

правової допомоги особі, яка відповідно до положень криміналь-
ного процесуального законодавства вважається затриманою 

та/або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою (ЗЗ) 

 

 Додаток 3  
до акта надання безоплатної  
вторинної правової допомоги  
від «___» _______ 20__ року № _____ 

РОЗРАХУНОК  
розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у разі залучення до окремої процесуальної дії 

(ОПД) 
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 Додаток 4  
до акта надання безоплатної  
вторинної правової допомоги  
від «___» _______ 20__ року № _____ 

РОЗРАХУНОК  
розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у процедурах, пов’язаних з видачею особи 
(екстрадицією) (ЕКС) 

 

 Додаток 5  
до акта надання безоплатної  
вторинної правової допомоги  
від «___» _______ 20__ року № _____ 

РОЗРАХУНОК  
розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у кримінальних провадженнях щодо продов-
ження, зміни або припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру (ЗМХ) 
 

 Додаток 6  
до акта надання безоплатної  
вторинної правової допомоги  
від «___» _______ 20__ року № _____ 

РОЗРАХУНОК  
розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у кримінальному провадженні на стадії досу-

дового розслідування (ДР) 
 

 Додаток 7  
до акта надання безоплатної  
вторинної правової допомоги  
від «___» _______ 20__ року № _____ 

РОЗРАХУНОК  
розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у кримінальному провадженні на стадії про-

вадження в суді першої інстанції (С1) 
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 Додаток 8  
до акта надання безоплатної  
вторинної правової допомоги  
від «___» _______ 20__ року № _____ 

РОЗРАХУНОК  
розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у кримінальному провадженні на стадії 
розгляду в суді апеляційної інстанції (С2) 

 

 Додаток 9  
до акта надання безоплатної  
вторинної правової допомоги  
від «___» _______ 20__ року № _____ 

РОЗРАХУНОК  
розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у кримінальному провадженні на стадії  
провадження в суді касаційної інстанції/Верховному Суді України (С3) 

 

 Додаток 10  
до акта надання безоплатної  
вторинної правової допомоги  
від «___» _______ 20__ року № _____ 

РОЗРАХУНОК  
розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, передбаченої пунктом 2 частини другої статті 
13 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», у цивіль-

ній або адміністративній справі (ЦАС) 
 

 Додаток 11  
до акта надання безоплатної  
вторинної правової допомоги  
від «___» _______ 20__ року № _____ 

РОЗРАХУНОК  
розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, передбаченої пунктом 2 частини другої статті 
13 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», у кри-

мінальному провадженні (ПРК) 
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 Додаток 12  
до акта надання безоплатної  
вторинної правової допомоги  
від «___» _______ 20__ року № _____ 

РОЗРАХУНОК  
розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, передбаченої пунктом 3 частини другої статті 
13 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (ПД) 

 

 Додаток 13  
до акта надання безоплатної  
вторинної правової допомоги  
від «___» _______ 20__ року № _____ 

РОЗРАХУНОК  
розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної 

правової допомоги протягом одного дня відповідно до доручення, 
виданого на виконання постанови слідчого, прокурора, ухвали 

слідчого судді, суду, за зверненням особи, засудженої до покарання у 
вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні 
військовослужбовців або обмеження волі, в інших випадках, крім 
тих, що передбачені пунктами 3-7 Методики обчислення розміру 
винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
17 вересня 2014 року № 465 (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 21 грудня 2016 року № 1048) 
 

 Додаток 14  
до акта надання безоплатної  
вторинної правової допомоги  
від «___» _______ 20__ року № _____ 

РОЗРАХУНОК  
розміру витрат, пов’язаних з наданням безоплатної вторинної правової 
допомоги, на проїзд транспортом загального користування та/або прид-

бання пально-мастильних матеріалів у разі використання власного 
транспортного засобу, що підлягають відшкодуванню 

 

 Додаток 15  
до акта надання безоплатної  
вторинної правової допомоги  
від «___» _______ 20__ року № _____ 

РОЗРАХУНОК  
розміру витрат, пов’язаних з наданням безоплатної вторинної 

правової допомоги, на відрядження за межі регіону, що підляга-
ють відшкодуванню 
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
 

ПОСТАНОВА 
 

від 28 грудня 2011 р. № 1363  
Київ 

 
Про затвердження Порядку інформування центрів з надання без-
оплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, 
адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою 
 

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 110 від 11.03.2015} 
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ  
№ 504 від 06.06.2012  
№ 868 від 19.09.2012  
№ 1172 від 19.12.2012  
№ 869 від 27.11.2013  
№ 110 від 11.03.2015  
№ 294 від 26.04.2017} 
Відповідно до статті 27 Закону України "Про безоплатну правову допо-

могу" Кабінет Міністрів України постановляє:  
1. Затвердити Порядок інформування центрів з надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного аре-
шту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що 
додається. 
{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 110 від 11.03.2015} 

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року. 
 

Прем'єр-міністр України      М.АЗАРОВ 
Інд. 70      
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів 
України  
від 28 грудня 2011 р. № 1363  
(у редакції постанови Кабінету 
Міністрів України  
від 11 березня 2015 р. № 110 

 
ПОРЯДОК  

інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової  
допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту  

або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 
 

1. Цей Порядок встановлює загальні вимоги та механізм інформування 
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки за-
тримання за підозрою у вчиненні злочину, затримання на підставі ухвали 
слідчого судді, суду про дозвіл на затримання з метою приводу, застосування 
адміністративного затримання чи адміністративного арешту або обрання за-
побіжного заходу у вигляді тримання під вартою (далі - затримання) 
відповідно органами (посадовими особами), уповноваженими здійснювати 
адміністративне затримання, органами досудового розслідування, слідчими, 
прокурорами, службовими особами, відповідальними за перебування затри-
маних, іншими уповноваженими службовими особами (далі - суб’єкти по-
дання інформації), а також особами, затриманими за підозрою у вчиненні 
злочину, затриманими на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на 
затримання з метою приводу, особами, до яких застосовано адміністративне 
затримання, адміністративний арешт або обрано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою, близькими родичами та членами їх сімей, перелік яких 
визначено Кримінальним процесуальним кодексом України (далі - заявники). 

2. Негайно після фактичного затримання особи суб’єкт подання інфор-
мації повідомляє за допомогою телефонного, факсимільного зв’язку на єди-
ний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги (0-800-
213103) (контактний центр системи безоплатної вторинної правової допомо-
ги) та інші телефонні номери, електронної пошти або через комплексну ін-
формаційно-аналітичну систему забезпечення надання безоплатної правової 
допомоги (далі - система) відповідному регіональному центру з надання без-
оплатної вторинної правової допомоги (далі - регіональний центр) з 
урахуванням вимог частини п’ятої статті 5 Закону України “Про міліцію” 
та статті 19 Закону України “Про Державну прикордонну службу України” 
такі відомості: 

прізвище, ім’я, по батькові та дата народження затриманої особи (якщо 
вони відомі); 
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час та підстави для затримання особи; 
точна адреса місця для конфіденційного побачення адвоката із затрима-

ною особою; 
найменування (прізвище та ініціали) суб’єкта подання інформації, його 

поштова адреса, номери телефону та адреса електронної пошти; 
дата винесення постанови про застосування адміністративного арешту 

(постановлення ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання 
під вартою), найменування суду та/або прізвище та ініціали судді, що виніс 
постанову (постановив ухвалу) у відповідних випадках; 

прізвище, ім’я, по батькові та найменування посади особи, яка передала 
повідомлення, її номер телефону. 

3. Повідомлення про затримання особи відповідному регіональному цен-
тру заявники можуть подати письмово або за допомогою телефонного 
зв’язку на єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 
(0-800-213103) (контактний центр системи безоплатної вторинної правової 
допомоги). Розгляд повідомлень здійснюється регіональними центрами 
відповідно до їх компетенції та за умови отримання таких обов’язкових відо-
мостей: 

ступінь родинного зв’язку заявника із затриманою особою (чоловік, дру-
жина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний 
брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнуч-
ка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебу-
ває 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), його прізвище, 
ім’я та по батькові, адреса зареєстрованого або фактичного місця проживан-
ня, номер контактного телефону (якщо заявник не є затриманою особою); 

прізвище, ім’я та по батькові, дата народження затриманої особи; 
місце, дата і час затримання особи. 
Регіональний центр також може з’ясовувати у заявника такі додаткові 

відомості, надання яких не є обов’язковим: 
підстави для затримання особи; 
найменування органу, службова особа якого здійснила затримання, його 

поштова адреса, найменування посади, звання, прізвище, ім’я та по батькові 
такої особи. 

Відсутність таких додаткових відомостей у заявника чи відмова заявника 
їх надати не можуть бути підставами для відмови у розгляді повідомлення 
про затримання особи, реєстрації такого повідомлення чи наданні безоплат-
ної вторинної правової допомоги. 

4. Інші номери телефонів та адреса електронної пошти, за якими переда-
ються повідомлення про випадки затримання осіб, визначаються регіональ-
ним центром та доводяться до відома суб’єктів подання інформації. 

Зазначена інформація також розміщується на веб-сайтах Мін’юсту та йо-
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го територіальних органів, Координаційного центру з надання правової до-
помоги (далі - Координаційний центр), регіональних центрів, головних 
управлінь (управлінь) МВС в Автономній Республіці Крим, областях, 
мм. Києві і Севастополі, відповідної залізниці, головних управлінь (управ-
лінь) СБУ в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі, 
органів доходів і зборів, регіональних управлінь Держприкордонслужби, го-
ловних управлінь (управлінь) ДМС в Автономній Республіці Крим, областях, 
мм. Києві і Севастополі, центрального управління, територіальних управлінь, 
зональних відділів (відділень) Військової служби правопорядку у Збройних 
Силах (далі - регіональні або міжрегіональні органи). 

{Абзац другий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 294 від 26.04.2017} 
5. Повідомлення про затримання осіб приймаються та обробляються 

уповноваженою службовою особою регіонального центру цілодобово. 
6. Повідомлення суб’єктів подання інформації, які надходять до регіо-

нального центру, реєструються в журналі реєстрації таких повідомлень в мо-
мент їх надходження та в системі. Повідомленню присвоюється відповідний 
реєстраційний номер, який за допомогою телефонного, факсимільного 
зв’язку, електронної пошти або через систему повідомляється суб’єкту по-
дання інформації. 

Повідомлення заявників, які надходять до регіонального центру або кон-
тактного центру системи безоплатної вторинної правової допомоги, за наяв-
ності всіх обов’язкових відомостей реєструються у відповідному журналі 
реєстрації повідомлень та системі. 

У разі коли надання безоплатної вторинної правової допомоги затриманій 
особі вже розпочато на підставі іншого повідомлення, зареєстрованого в си-
стемі та/або відповідному журналі реєстрації, уповноважена службова особа 
регіонального центру інформує про це заявника із зазначенням номера дору-
чення регіонального центру, прізвища, імені та по батькові адвоката і його 
номера телефону. 

7. Протягом години з моменту реєстрації повідомлення заявника уповно-
важена службова особа регіонального центру проводить перевірку інформації 
про затримання особи шляхом підготовки і надсилання від імені такого центру 
запиту факсимільним зв’язком на адресу відповідного регіонального або 
міжрегіонального органу. Протягом години після надходження факсограми 
відповідний регіональний або міжрегіональний орган шляхом надсилання 
факсограми у відповідь спростовує інформацію про затримання особи або 
підтверджує таку інформацію з повідомленням адреси місця для конфіден-
ційного побачення адвоката з такою особою. У разі отримання такого підтвер-
дження регіональний центр приймає рішення про надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги шляхом видачі відповідного доручення. 

Протягом години з моменту реєстрації повідомлення суб’єкта подання 
інформації про затримання особи або реєстрації факсограми, що підтверджує 
інформацію про затримання особи, уповноважена службова особа регіональ-
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ного центру в установленому порядку призначає адвоката шляхом видачі 
доручення для надання такій особі безоплатної вторинної правової допомоги, 
копія якого із зазначенням реєстраційного номера повідомлення за допомо-
гою факсимільного зв’язку, електронної пошти або через систему передаєть-
ся суб’єкту подання інформації та реєструється ним. 

Уповноважена службова особа регіонального центру негайно перед пере-
дачею копії доручення суб’єкту подання інформації повідомляє призначено-
му адвокату реквізити виданого доручення, на підставі якого таким адвока-
том може бути видано ордер. 

Час прибуття адвоката до затриманої особи для конфіденційного поба-
чення та/або участі в процесуальних діях фіксується уповноваженою служ-
бовою особою суб’єкта подання інформації, органа (установи), де перебува-
ють затримані особи, в системі та/або відповідному журналі реєстрації. 

Після призначення адвоката для надання затриманій особі безоплатної 
вторинної правової допомоги в результаті подання повідомлення заявника 
уповноважена службова особа регіонального центру невідкладно інформує 
про це телефоном заявника із зазначенням номера доручення центру, прізви-
ща, імені та по батькові адвоката і його номера телефону. 

8. Призначений регіональним центром адвокат повинен прибути за зазна-
ченою адресою місця для конфіденційного побачення із затриманою особою 
протягом години з моменту видачі йому доручення для надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, а у виняткових випадках - не пізніше ніж про-
тягом шести годин з моменту видачі йому доручення. 

У разі коли призначений адвокат на підставах, визначених законом, або з 
інших незалежних від нього причин не може надати безоплатної вторинної 
правової допомоги, він негайно повідомляє про це регіональному центру, 
який протягом однієї години з моменту надходження повідомлення призна-
чає іншого адвоката. 

Якщо призначений регіональним центром адвокат не прибув у встанов-
лений цим Порядком строк за зазначеною адресою місця для конфіденційно-
го побачення із затриманою особою, суб’єкт подання інформації негайно по-
відомляє про це такому центру відповідно до пункту 2 цього Порядку. 

9. Відмова затриманої особи від адвоката, призначеного регіональним 
центром, повинна бути здійснена такою особою в присутності цього адвоката 
у формі письмової заяви, копія якої подається адвокатом до відповідного 
регіонального центру. 

10. З метою забезпечення виконання вимог цього Порядку: 
1) регіональний центр: 
своєчасно повідомляє суб’єктам подання інформації номери телефонів, 

адресу електронної пошти, інші необхідні для зв’язку дані; 
забезпечує реєстрацію повідомлень, які надходять від суб’єктів подання 

інформації, регіональних або міжрегіональних органів та заявників, про 
випадки затримання осіб у журналах реєстрації повідомлень та системі; 
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проводить у разі отримання від заявників повідомлення про затримання 
особи перевірку факту затримання шляхом звернення до відповідного регіо-
нального або міжрегіонального органу; 

видає доручення адвокатам для надання безоплатної вторинної правової до-
помоги та доводить відповідну інформацію призначеним адвокатам негайно; 

у разі отримання від суб’єкта подання інформації повідомлення про не-
прибуття адвоката призначає протягом години з моменту реєстрації такого 
повідомлення іншого адвоката згідно з новим дорученням; 

інформує відповідних прокурорів Автономної Республіки Крим, обла-
стей, мм. Києва і Севастополя, відповідний регіональний або міжрегіональ-
ний орган, а також Координаційний центр у разі виявлення порушення 
суб’єктами подання інформації вимог цього Порядку; 

забезпечує взаємодію із суб’єктами подання інформації, іншими заінтере-
сованими органами на території відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці; 

проводить щокварталу звірки відомостей щодо кількості переданих та за-
реєстрованих повідомлень про випадки затримання осіб із суб’єктами подан-
ня інформації у порядку, затвердженому спільним наказом Мін’юсту, МВС, 
Міноборони, Мінфіну, СБУ; 

2) суб’єкти подання інформації, органи (установи), де перебувають за-
тримані особи: 

інформують під час затримання кожну особу про право та можливість от-
римання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до Закону 
України “Про безоплатну правову допомогу”, вручають пам’ятку для затри-
маних осіб, в якій зазначається єдиний телефонний номер системи безоплат-
ної правової допомоги (0-800-213103) (контактний центр системи безоплат-
ної вторинної правової допомоги); 

повідомляють регіональному центру про затримання особи; 
забезпечують внесення відповідних відомостей до системи та/або 

відповідних журналів реєстрації; 
забезпечують вільний доступ призначеного регіональним центром адво-

ката до затриманої особи, відведення необхідного часу та належного місця 
для конфіденційного побачення адвоката із затриманою особою до першого 
її допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкуван-
ня, а також після першого допиту - такі побачення без обмеження їх кількості 
і тривалості, можливість для ознайомлення адвоката з матеріалами справи, 
реалізацію інших прав та гарантій діяльності адвокатів, установле-
них Конституцією та законами України; 

у разі відсутності реагування регіонального центру на повідомлення про 
затримання осіб або порушення встановлених цим Порядком строків прибут-
тя адвоката негайно, але не пізніше ніж протягом 24-х годин, інформують 
про це Координаційний центр за телефоном або адресою електронної пошти, 
що оприлюднені на офіційних веб-сайтах Мін’юсту та його територіальних 
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органів, а також на веб-сайті органу (установи), де перебувають затримані 
особи; 

{Абзац шостий підпункту 2 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з По-
становою КМ № 294 від 26.04.2017} 

подають щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, 
регіональному центру інформацію про кількість випадків затримання протя-
гом звітного періоду осіб та кількість випадків неприбуття або несвоєчасного 
прибуття адвокатів; 

несуть у порядку, встановленому законом, відповідальність за 
несвоєчасне повідомлення про затримання особи та перешкоджання наданню 
адвокатом, призначеним регіональним центром, такій особі безоплатної вто-
ринної правової допомоги; 

3) регіональні або міжрегіональні органи: 
у разі звернення уповноваженої службової особи регіонального центру 

щодо надання інформації про факт затримання особи проводять перевірку 
такого факту; 

спростовують інформацію про затримання особи або підтверджують таку 
інформацію з повідомленням регіональному центру про випадок затримання 
особи та адреси місця для конфіденційного побачення адвоката з такою осо-
бою у порядку, встановленому для суб’єктів подання інформації. 

11. Під час виконання вимог цього Порядку регіональний центр та 
суб’єкти подання інформації дотримуються вимог законодавства, а також за-
безпечують конфіденційність отриманої ними інформації, крім випадків, 
установлених законом. 
{Порядок в редакції Постанови КМ № 110 від 11.03.2015} 
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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
НАКАЗ 

 
25.02.2014  № 386/5 

 
Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
26 лютого 2014 р.  
за № 337/25114 

 
Про затвердження стандартів якості надання безоплатної вто-

ринної правової допомоги у кримінальному процесі 
 

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції  
№ 920/5 від 13.06.2014  
№ 1960/5 від 13.10.2015} 
Відповідно до пункту 10 частини першої статті 28 Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу» НАКАЗУЮ : 
1. Затвердити стандарти якості надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у кримінальному процесі, що додаються. 
2. Координаційному центру з надання правової допомоги (Вишневський 

А.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно 
до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну 
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів вико-
навчої влади». 

3. Цей наказ набирає чинності з 01 липня 2014 року. 
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Перший заступник  
Міністра юстиції        І. Ємельянова 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
юстиції України  
25.02.2014  № 386/5 
 
Зареєстровано  
в Міністерстві  
юстиції України  
26 лютого 2014 р.  
за № 337/25114 
 

СТАНДАРТИ  
якості надання безоплатної вторинної правової допомоги  

у кримінальному процесі 
 

1. Стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
кримінальному процесі (далі - Стандарти) - це комплекс основних характери-
стик моделі гарантованого державою захисту, передбачених міжнародними 
правовими актами, законодавством України, у межах яких та з урахуванням 
узгодженої правової позиції сторони захисту захисник є незалежним в об-
ранні стратегії і тактики захисту у кримінальному провадженні для здійснен-
ня активного та розумного захисту прав, свобод та законних інтересів клієнта 
всіма не забороненими законом засобами. 

Ці Стандарти ґрунтуються на принципах верховенства права, законності, 
незалежності адвокатської діяльності, конфіденційності, уникнення конфлік-
ту інтересів, домінантності інтересів клієнта, запобігання корупції, компе-
тентності та добросовісності у виконанні адвокатом своїх професійних 
обов’язків. 

2. Метою розроблення і впровадження цих Стандартів є: 
своєчасне та якісне надання в необхідному обсязі безоплатної вторинної 

правової допомоги у кримінальному процесі; 
забезпечення ефективного використання коштів державного бюджету, 

виділених на оплату діяльності адвокатів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у кримінальному процесі; 

методична підтримка та підвищення професійного рівня адвокатів, які 
надають правову допомогу у кримінальному процесі. 

3. Дотримання цих Стандартів є обов’язковим для адвокатів при наданні 
ними безоплатної вторинної правової допомоги. Порушення цих Стандартів 
тягне за собою цивільну відповідальність, передбачену законодавством та 
умовами контракту (договору) з центром з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги (далі - центр). 

4. Оцінювання якості надання адвокатами безоплатної вторинної право-
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вої допомоги у кримінальному процесі здійснюється відповідно до цих Стан-
дартів комісіями, утвореними для цієї мети радами адвокатів регіонів, за по-
данням відповідних центрів з надання безоплатної вторинної правової допо-
моги у встановленому порядку. Моніторинг якості надання адвокатами безо-
платної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі здійснюється 
відповідно до цих Стандартів Координаційним центром з надання правової 
допомоги та центрами. 
№ 
з/п 

Стандарт Основні джерела права, на яких 
ґрунтується стандарт 

Основні джерела 
інформації для 
перевірки до-

тримання стан-
дарту 

1. Загальні стандарти надання безоплатної вторинної правової допомоги у кри-
мінальному процесі 

1) Після отримання доручення цен-
тру захисник у визначений зако-
нодавством або розумний строк 
ознайомлюється з матеріалами 
кримінального провадження, 
проводить конфіденційне поба-
чення з клієнтом, під час якого 
роз’яснює йому його права із 
врученням відповідної пам’ятки 
(буклета), наданої(го) центром, 
з’ясовує обставини кримінально-
го правопорушення у викладенні 
клієнта, отримує від нього ін-
формацію, що має правове зна-
чення, узгоджує правову позицію 
з клієнтом та за результатами 
складає відповідний протокол за 
формою згідно здодатком 1 до 
цих Стандартів 

Статті 5, 6 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних 
свобод(далі - Конвенція);  
статті 42, 45, 47, 49, 52, 53 Кри-
мінального процесуального кодек-
су України (далі - КПК);  
статті 12, 14, частини друга і чет-
верта статті 22, статті 23-26 Закону 
України «Про безоплатну правову 
допомогу»(далі - Закон про БПД);  
статті 20, 21 Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяль-
ність»(далі - Закон про адвокату-
ру);  
Порядок інформування центрів з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги про випадки 
затримання осіб, затверджений по-
становою Кабінету Міністрів 
України від 28 грудня 2011 року № 
1363 (далі - Порядок);  
рішення Європейського суду з 
прав людини (далі - ЄСПЛ) у 
справі «Оферта Плюс С.Р.Л. проти 
Молдови» (Oferta Plus S.R.L. 
v. Moldova) від 19 грудня 2006 ро-
ку, заява № 14385/04, пункти 145-
147;  
рішення ЄСПЛ у справі «Рибацкі 
проти Польщі» (Rybacki v. Poland) 
від 13 січня 2009 року, заява № 
52479/99, пункти 56 - 62 

Протокол пер-
шого побачення 
з клієнтом, кло-
потання, дані 
журналів 
реєстрації 
відвідувачів ор-
ганів внутрішніх 
справ, ізоляторів 
тимчасового 
тримання, слід-
чих ізоляторів, 
установ вико-
нання покарань 

2) У разі неможливості реалізувати 
право на конфіденційне побачен-
ня захисник робить запис про по-

Статті 42, 46, 54 КПК Скарга, інші 
процесуальні 
документи 
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рушення права на захист у цій 
частині в протоколі відповідної 
процесуальної дії та подає 
відповідну скаргу процесуально-
му керівнику або слідчому судді 

3) У разі наявності у кримінальному 
провадженні інших захисників 
захисник, призначений центром, 
негайно письмово інформує про 
це центр і продовжує здійснюва-
ти захист до прийняття центром 
рішення про припинення надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги 

Стаття 24 Закону про БПД Доповідна за-
писка 

4) У випадку, коли участь захисника 
є обов’язковою, а підозрюваний, 
обвинувачений відмовляються 
від захисника і не залучають ін-
шого захисника, призначений 
центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги за-
хисник продовжує виконувати 
свої професійні обов’язки 

Статті 49, 52, 54 КПК Процесуальні 
документи захи-
сту 

5) З урахуванням узгодженої право-
вої позиції сторони захисту за-
хисник бере участь в усіх про-
цесуальних діях, що проводяться 
за участю його клієнта, або таких, 
що можуть обмежити або пору-
шити права та законні інтереси 
його клієнта, у межах повнова-
жень, визначених відповідним 
дорученням центру 

Статті 42, 46, 47, 223 КПК;  
стаття 26 Закону про БПД;  
статті 20, 21 Закону про адвокату-
ру;  
рішення ЄСПЛ у справі «Піщаль-
ніков проти Росії» (Pishchalnikov v. 
Russia) від 24 вересня 2009 року, 
заява № 7025/04, пункти 66-71 

Клопотання або 
заперечення, 
процесуальні 
документи захи-
сту, ухвали 
слідчого судді, 
технічний запис 
судового 
засідання, дані 
журналу судово-
го засідання 

6) Захисник негайно вживає заходів 
для надання клієнту медичної до-
помоги, фіксації тілесних 
ушкоджень, проведення судово-
медичної експертизи, якщо 
зовнішній вигляд або стан 
клієнта свідчать про застосування 
до нього насильства або за наяв-
ності скарг клієнта про його за-
стосування 

Стаття 3 Конвенції;  
статті 42, 46, 47 КПК;  
наказ Служби безпеки України, 
Міністерства охорони здоров’я 
України від 11 травня 2011 року № 
178/268 «Про затвердження Ін-
струкції про порядок надання 
медичної допомоги, використання 
лікувально-профілактичних за-
кладів органів охорони здоров'я, 
залучення з цією метою їх медич-
ного персоналу та проведення 
медичних експертиз у спеціально 
відведеному місці для тимчасового 
тримання (ізоляторі тимчасового 
тримання) Відділу забезпечення 

Заяви, скарги, 
клопотання, 
медичні доку-
менти 
(травмкарта, 
карта виїзду 
швидкої медич-
ної допомоги, 
акт медичного 
освідування), 
висновок судо-
во-медичної 
експертизи 
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досудового слідства Центрального 
управління Служби безпеки 
України», зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 30 
червня 2011 року за № 793/19531;  
наказ Міністерства юстиції 
України, Міністерства охорони 
здоров’я України від 10 травня 
2012 року № 710/5/343 «Про за-
твердження Порядку взаємодії за-
кладів охорони здоров'я Державної 
кримінально-виконавчої служби 
України із закладами охорони здо-
ров'я з питань надання медичної 
допомоги засудженим», зареєстро-
ваний у Міністерстві юстиції 
України 15 травня 2012 року за № 
769/21082;  
рішення ЄСПЛ у справі «Мамма-
дов (Джалалоглу) проти Азербай-
джану» (Mammadov (Jalaloglu) v. 
Azerbaijan) від 11 січня 2007 року, 
заява № 34445/04, пункт 74 

7) Захисник з’ясовує наявність 
фактів застосування до клієнта 
катувань, інших жорстоких, 
нелюдських або таких, що при-
нижують гідність, видів повод-
ження з боку службових осіб 
оперативних підрозділів, органів 
досудового розслідування, 
пенітенціарної служби, інших 
службових осіб і за наявності та-
ких фактів складає відповідний 
протокол за формою згідно 
здодатком 2 до цих Стандартів, 
письмово повідомляє про згадані 
факти процесуального керівника 
та звертається у порядку статті 
206 КПК з відповідною заявою до 
слідчого судді 

Стаття 3 Конвенції;  
статті 42, 206, 214 КПК;  
рішення ЄСПЛ у справі «Левінца 
проти Молдови» (Levinta v. 
Moldova) від 16 грудня 2008 року, 
заява № 17332/03, пункти 73, 74, 
81, 92 

Заяви захисника, 
ухвали слідчого 
судді 

8) При здійсненні захисту осіб, які 
утримуються під вартою і є 
пацієнтами замісної підтри-
мувальної терапії або мають 
хронічні захворювання, що по-
требують безперервного лікуван-
ня, захисник невідкладно звер-
тається до адміністрації місця ут-
римання або службової особи, 

Статті 2, 3, 13 Конвенції;  
статті 42, 206, 208, 212, 512 КПК;  
стаття 26 Закону про БПД;  
статті 19-21 Закону про адвокату-
ру;  
статті 11, 27 Правил адвокатської 
етики, затверджених Установчим 
з’їздом адвокатів України 17 ли-
стопада 2012 року (далі - Правила 

Медичні доку-
менти, процесу-
альні документи 
захисту 



Збірник основних нормативно-правових актів з надання безоплатної правової допомоги 

185 

відповідальної за перебування 
затриманих, з вимогою про 
надання медичної допомоги та 
заявляє клопотання про забезпе-
чення безперервного лікування 

адвокатської етики);  
наказ Міністерства охорони здо-
ров’я України від 27 березня 2012 
року № 200 «Про затвердження 
Порядку проведення замісної 
підтримувальної терапії хворих з 
опіоїдною залежністю», зареєстро-
ваний у Міністерстві юстиції 
України 05 червня 2012 року за № 
889/21201;  
наказ Міністерства охорони здо-
ров’я України, Міністерства 
внутрішніх справ України, 
Міністерства юстиції України, 
Державної служби України з кон-
тролю за наркотиками від 22 жовт-
ня 2012 року № 
821/937/1549/5/156 «Про затвер-
дження Порядку взаємодії закладів 
охорони здоров’я, органів 
внутрішніх справ, слідчих ізоля-
торів і виправних центрів щодо за-
безпечення безперервності ліку-
вання препаратами замісної 
підтримувальної терапії», за-
реєстрований у Міністерстві юс-
тиції України 07 листопада 2012 
року за № 1868/22180;  
рішення ЄСПЛ у справі «Хумма-
тов проти Азербайджану» 
(Hummatov v. Azerbaijan) від 29 
листопада 2007 року, заяви № 
9852/03 і № 13413/04, пункти 112-
122;  
рішення ЄСПЛ у справі «Ло-
гвіненко проти 
України» (Logvinenko v. Ukraine) 
від 14 жовтня 2010 року, заява № 
13448/07, пункти 68-77 

9) Захисник дотримується встанов-
лених законом процесуальних 
строків у кримінальному про-
вадженні та з урахуванням 
узгодженої правової позиції сто-
рони захисту оскаржує їх пору-
шення іншими його учасниками 

Статті 6, 13 Конвенції;  
статті 28, 116, 117, 303, 308 КПК;  
статті 19, 20 Закону про адвокату-
ру;  
статті 7, 11 Правил адвокатської 
етики;  
рішення ЄСПЛ у справі «Меріт 
проти України» (Merit v. Ukraine) 
від 30 березня 2004 року, заява № 
66561/01, пункти 72-76, 78, 79 

Скарги та інші 
процесуальні 
документи 

10) У разі незгоди клієнта з будь- Стаття 13 Конвенції;  Скарги 
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якими процесуальними рішення-
ми, діями або бездіяльністю 
слідчого, прокурора, слідчого 
судді або суду і за наявності за-
конних підстав захисник складає 
відповідну скаргу та роз’яснює 
клієнтові порядок і наслідки її 
подання. У разі коли захисник 
вважає за необхідне оскаржити 
процесуальне рішення, дії чи 
бездіяльність згаданих осіб, а 
клієнт заперечує проти цього, за-
хисник оформлює письмову 
відмову клієнта від пропоновано-
го оскарження 

стаття 55 Конституції України;  
стаття 24, пункт 16 частини третьої 
статті 42, статті 
47, 393, 395, 396, 402 КПК;  
статті 7, 8 Правил адвокатської 
етики 

11) У разі перебування клієнта під 
вартою захисник відвідує його в 
ізоляторі тимчасового тримання, 
слідчому ізоляторі або установі 
виконання покарань 

Пункти 3, 6 частини третьої статті 
42,стаття 201 КПК;  
частина п’ята статті 12 Закону 
України «Про попереднє 
ув’язнення»; 
підпункт 2.1 пункту 3 розділу VII 
Правил внутрішнього розпорядку 
слідчих ізоляторів Державної кри-
мінально-виконавчої служби 
України, затверджених наказом 
Міністерства юстиції України від 
18 березня 2013 року № 460/5, за-
реєстрованих у Міністерстві юс-
тиції України 20 березня 2013 року 
за № 445/22977 

Дані журналів 
реєстрації 
відвідувачів ор-
ганів внутрішніх 
справ, ізоляторів 
тимчасового 
тримання, слід-
чих ізоляторів, 
установ вико-
нання покарань 

12) Захисник збирає докази, які спро-
стовують підозру чи обвинува-
чення, пом’якшують чи виклю-
чають кримінальну відповідаль-
ність клієнта 

Статті 42, 46, 47, 201, 206 КПК Заяви, клопо-
тання, адво-
катські запити 

13) Захисник роз’яснює клієнту мож-
ливість укладення угоди про 
визнання винуватості та про при-
мирення, її умови, порядок та 
наслідки укладення. За бажанням 
клієнта захисник готує проект 
відповідної угоди 

Стаття 469, частини четвер-
та і п’ята статті 474 КПК 

Проект угоди 

14) У разі порушення професійних 
прав адвоката та гарантій адво-
катської діяльності захисник 
невідкладно письмово інформує 
про це центр з надання безоплат-
ної вторинної правової допомоги 

Пункт 2.3 розділу 2 Меморандуму 
про співпрацю між Національною 
асоціацією адвокатів України та 
Міністерством юстиції України у 
сфері надання безоплатної право-
вої допомоги, затвердженого нака-
зом Міністерства юстиції України 
від 15 листопада 2013 року № 

Доповідна за-
писка 
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2424/5 
15) Захисник веде у кожному кри-

мінальному провадженні на елек-
тронних або паперових носіях 
адвокатське досьє у складі згідно 
зорієнтовним переліком ма-
теріалів, визначеним додатком 3 
до цих Стандартів 

Статті 20-23 Закону про адвокату-
ру;  
пункт 6 статті 10 Правил адво-
катської етики;  
підпункт 8.2.3 пункту 8.2 розділу 8, 
підпункт 9.2.2 пункту 9.2 розділу 9 
Положення про помічника адвока-
та, затвердженого рішенням Ради 
адвокатів України від 01 червня 
2013 року № 123;  
підпункт 12.1.1 підпункту 12.1 
пункту 12 Положення про комісію 
з оцінювання якості, повноти та 
своєчасності надання адвокатами 
безоплатної правової допомоги, 
затвердженого рішенням Ради ад-
вокатів України від 17 грудня 2012 
року № 35 

Адвокатське 
досьє 

2. Окремі стандарти надання безоплатної вторинної правової допомоги на стадії до-
судового розслідування 

1) У разі відмови затриманого від 
призначеного центром з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги захисника останній 
особисто перевіряє, чи є така 
відмова добровільною і чи не є 
вона результатом тиску з боку 
службових осіб органів досудо-
вого розслідування, прокуратури, 
суду. Заява про відмову від за-
хисника оформляється клієнтом 
після конфіденційного побачен-
ня, під час якого захисник 
роз’яснює клієнту його права, 
визначені Конвенцією та КПК, із 
врученням відповідної пам’ятки 
(буклета), наданої(го) центром, та 
можливі наслідки відмови від за-
хисника і переконується, що пра-
ва й наслідки відмови від за-
хисника клієнту зрозумілі 

Статті 48, 54 КПК;  
пункт 9 Порядку;  
рішення ЄСПЛ у справі «Яременко 
проти України» (Yaremenko v. 
Ukraine) від 12 червня 2008 року, 
заява № 32092/02, пункти 85-88, 91 

Заява про відмо-
ву, протокол про 
затримання 

2) За наявності підстав вважати за-
тримання особи без ухвали 
слідчого судді, суду незаконним 
захисник звертається із заявою до 
слідчого судді щодо незаконного 
позбавлення особи свободи у 
межах його територіальної юрис-
дикції у порядку статті 206 КПК 

Статті 42, 206, 208 КПК;  
рішення ЄСПЛ у справі «Фельдман 
проти України» (Feldman v. 
Ukraine) від 08 квітня 2010 року, 
заяви № 76556/01 і № 38779/04, 
пункти 88-91 

Заява адвоката, 
ухвала суду 
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3) Захисник докладає розумних 
зусиль для одержання доку-
ментів, що підтверджують обста-
вини, які характеризують особу 
клієнта, свідчать про його родин-
ні та соціальні зв’язки і можуть 
бути враховані судом при 
вирішенні питання про обрання, 
зміну чи скасування запобіжного 
заходу 

Статті 42, 206, 208 КПК Клопотання, ад-
вокатські запи-
ти, документи, 
що характери-
зують особу 
клієнта 

4) Захисник ознайомлюється з кло-
потанням про обрання, продов-
ження або зміну запобіжного за-
ходу, бере участь у розгляді слід-
чим суддею питання про застосу-
вання, продовження або зміну 
запобіжного заходу, у разі наяв-
ності на те розумних підстав вис-
ловлює обґрунтовані заперечення 
щодо достатності викладених у 
клопотанні слідчого, прокурора 
фактів та доказів обґрунтованої 
підозри, обвинувачення та обста-
вин, на підставі яких він дійшов 
висновку про наявність одного 
або кількох ризиків на користь 
тримання особи під вартою 

Статті 42, 46, 47, 184 КПК;  
рішення ЄСПЛ у справі «Клішин 
проти України» (Klishyn v. 
Ukraine) від 23 лютого 2012 року, 
заява № 30671/04, пункти 88-93 

Ухвала слідчого 
судді, технічний 
запис судового 
засідання, дані 
журналу судово-
го засідання, 
копії клопотання 
або заперечення 
захисника, скар-
ги щодо неза-
конного утри-
мання особи 

5) У разі обрання слідчим суддею 
щодо клієнта запобіжного заходу 
за наявності розумних підстав 
вважати таке рішення необґрун-
тованим та з урахуванням узгод-
женої правової позиції сторони 
захисту захисник готує і подає 
апеляційну скаргу. У разі апе-
ляційного оскарження стороною 
обвинувачення ухвали слідчого 
судді про відмову у задоволенні 
клопотання прокурора про об-
рання запобіжного заходу за-
хисник подає заперечення 

Статті 393, 395, 396, 402 КПК Апеляційна 
скарга, запере-
чення або ухвала 
суду апеляційної 
інстанції 

6) Отримавши повідомлення сторо-
ни обвинувачення про завершен-
ня досудового розслідування та 
відкриття його матеріалів для 
ознайомлення, захисник письмо-
во підтверджує факт доступу до 
матеріалів досудового розсліду-
вання, реалізує своє право та за-
безпечує реалізацію права свого 

Стаття 290 КПК Протокол 
ознайомлення, 
технічний запис 
судового 
засідання, дані 
журналу судово-
го засідання, 
клопотання або 
заперечення за-
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клієнта на ознайомлення з ними у 
достатній для цього час 

хисника 

7) Захисник за запитом прокурора 
надає йому доступ до наявних 
речових доказів або їх частин, 
документів або копій з них та 
можливість скопіювати або 
відобразити їх іншим чином, а 
також доступ до житла чи іншого 
володіння, якщо вони знаходять-
ся у володінні або під контролем 
сторони захисту і якщо сторона 
захисту має намір використати 
відомості, що містяться в них, як 
докази у суді, крім будь-яких ма-
теріалів, які можуть бути викори-
стані прокурором на підтвер-
дження винуватості обвинуваче-
ного у вчиненні кримінального 
правопорушення 

Стаття 290 КПК Письмове 
підтвердження 
повідомлення 
стороні обви-
нувачення про 
здійснення 
відкриття ма-
теріалів сторо-
ною захисту 

3. Окремі стандарти надання безоплатної вторинної правової допомоги під час судо-
вого провадження 

1) Захисник, який не був залучений 
до участі у кримінальному про-
вадженні на етапі досудового 
розслідування, повинен до почат-
ку першого судового засідання, у 
якому він бере участь, ознайоми-
тися з матеріалами кримінально-
го провадження та провести 
конфіденційне побачення з 
клієнтом 

Статті 42, 46, 47 КПК Заява адвоката з 
відміткою суду, 
клопотання ад-
воката, дані 
журналів 
реєстрації 
відвідувачів ор-
ганів внутрішніх 
справ, ізоляторів 
тимчасового 
тримання, слід-
чих ізоляторів, 
установ вико-
нання покарань 

2) Під час підготовчого судового 
засідання захисник за наявності 
правових підстав подає клопо-
тання про закриття кримінально-
го провадження, про зміну, ска-
сування заходів забезпечення 
кримінального провадження, у 
тому числі запобіжного заходу, 
обраного щодо клієнта, подає 
скарги на рішення, дії чи 
бездіяльність слідчого, прокуро-
ра, що не були подані або розгля-
нуті під час досудового розсліду-
вання 

Статті 303, 314, 315 КПК Клопотання, 
скарги, запере-
чення, технічний 
запис судового 
засідання, дані 
журналу судово-
го засідання 
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3) Захисник заперечує проти задо-
волення судом клопотання сто-
рони обвинувачення про долу-
чення до матеріалів кримінально-
го провадження будь-яких інших 
матеріалів, крім тих, що зазначені 
у реєстрі матеріалів досудового 
розслідування 

Стаття 291 КПК Клопотання, за-
перечення, тех-
нічний запис су-
дового засідан-
ня, дані журналу 
судового 
засідання 

4) Захисник заперечує проти задо-
волення судом клопотання сто-
рони обвинувачення про долу-
чення до матеріалів кримінально-
го провадження будь-яких до-
казів до початку судового 
розгляду 

Стаття 291 КПК Клопотання, за-
перечення, тех-
нічний запис су-
дового засідан-
ня, дані журналу 
судового 
засідання 

5) Під час судового розгляду за-
хисник бере активну участь у до-
слідженні доказів, зокрема заяв-
ляє необхідні клопотання, 
здійснює прямий допит свідків 
захисту і перехресний допит 
свідків обвинувачення, виступає 
у судових дебатах 

Глава 28 КПК Процесуальні 
документи захи-
сту (клопотання, 
скарги, запере-
чення, заяви), 
тези виступу у 
судових дебатах 

6) У разі незгоди клієнта з рішенням 
суду захисник після роз’яснення 
клієнтові порядку і наслідків по-
дання відповідної скарги складає 
та подає таку скаргу. При поданні 
апеляційної та касаційної скарг 
стороною обвинувачення за-
хисник готує та подає відповідні 
заперечення. У разі подання апе-
ляційної та касаційної скарг 
клієнтом захисник здійснює його 
захист під час їх розгляду в суді 

Статті 
393, 395, 396, 402, 403, 425,427, 431
КПК;  
рішення ЄСПЛ у справі «Сийрак 
проти Росії» (Siyrak v. Russia) від 
19 грудня 2013 року, заява № 
38094/05 

Апеляційна чи 
касаційна скар-
га, заперечення 
на подані скарги 
з відміткою су-
ду, клопотання, 
технічний запис 
судового 
засідання, дані 
журналу судово-
го засідання 

4. Окремі стандарти надання безоплатної вторинної правової допомоги при прове-
денні окремої процесуальної дії 

 
 

У разі призначення захисника для 
проведення окремої процесуаль-
ної дії він переконується, чи 
дійсно завчасно та належним чи-
ном був повідомлений про про-
ведення цієї процесуальної дії 
раніше залучений захисник (за-
хисники), а також чи процесуаль-
на дія дійсно є невідкладною. У 
разі виявлення невідповідності 
цим вимогам захисник заявляє 
клопотання слідчому, прокурору, 
слідчому судді або суду про пе-

Стаття 53 КПК;  
стаття 23 Правил адвокатської ети-
ки 

Клопотання 
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ренесення процесуальної дії у 
зв’язку з відсутністю таких об-
ставин. У разі дотримання згада-
них вимог або відмови у задово-
ленні заявленого клопотання за-
хисник перед проведенням про-
цесуальної дії узгоджує правову 
позицію з раніше залученим за-
хисником (захисниками) 
{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юс-

тиції № 920/5 від 13.06.2014, № 1960/5 від 13.10.2015} 
 

Директор  
Координаційного центру  

з надання правової допомоги А. Вишневський
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 Додаток 1  
до стандартів якості надання  
безоплатної вторинної правової  
допомоги у кримінальному процесі  
(підпункт 1 пункту 1) 

ПРОТОКОЛ  
першого побачення з клієнтом 

І. Інформація про особу 
П.І.Б.: ____________________________________________________________ 
Місце фактичного проживання: ______________________________________ 
Місце реєстрації (якщо відрізняється): _________________________________ 
Телефон: _________________________________________________________ 
Дата і місце народження: ____________________________________________ 
Освіта і спеціальність: _______________________________________________ 
Військовий обов’язок (звання, нагороди, заохочення, дисциплінарні стягнен-
ня): _________  
__________________________________________________________________ 
ІІ. Робота: _________ так _________ ні 
Місце роботи: _____________________________________________________ 
Поштова адреса і телефон: __________________________________________ 
Посада: 
__________________________________________________________________ 
Заробітна плата: ___________________________________________________ 
Період роботи на посаді: ____________________________________________ 
Безробітний: ________так ________ ні 
Період безробітності: ______________________________________________ 
Причина (пенсіонер, учень, студент, інвалід, інше): _____________________ 
ІІІ. Сімейний стан 
Сімейний стан: Одружений(а) ____ Розлучений(а) ____ Неодружений(а) ____ 
Удівець (вдова) ______ Фактичні шлюбні відносини _________ 
Контактна інформація чоловіка (дружини): ____________________________ 
Місце роботи чоловіка (дружини): ____________________________________ 
Діти (кількість та вік): _______________________________________________ 
Інші утриманці: ____________________________________________________ 
ІV. Батьки 
П.І.Б. батька, номер телефону, місце роботи: __________________________  
__________________________________________________________________ 
П.І.Б. матері, номер телефону, місце роботи: ___________________________  
__________________________________________________________________ 
Інші контактні особи: _____________________________________________ 
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V. Наркотична та/або алкогольна залежність 
Наявність залежності: Є ____ Немає _____ 
Тип залежності: наркотична _______ алкогольна ________ 
Тип наркотичного препарату, частота та термін вживання: _______________  
__________________________________________________________________ 
Лікування від алкогольної/наркотичної залежності: _____________________  
__________________________________________________________________ 
VІ. Захворювання 
Хронічні захворювання, що потребують постійного лікування: ____________  
__________________________________________________________________ 
Інфекційні захворювання: __________________________________________  
Інвалідність: I група _______ II група ________ III група ________ 
Госпіталізація (дата, місце та причина): _______________________________  
__________________________________________________________________ 
Психіатричне чи психологічне лікування (медичний висновок чи гос-
піталізація): ________  
__________________________________________________________________ 
VІІ. Судимості 
Раніше судимий: дата __________________ 
Злочин(и) ___________________________ 
Міра покарання ___________________________________________________ 
Теперішній статус: 
Під адміністративним наглядом _______ На випробувальному строку ______ 
Знята судимість _________ Погашена судимість ________ 
VІІІ. Обставини фактичного затримання 
Дата і час фактичного затримання: ___________________________________ 
Місце фактичного затримання (за місцем проживання, на вулиці тощо): ____  
__________________________________________________________________ 
Ким затриманий: ____________________________________________ 
Чи роз’яснені затриманому(ій) його (її) права (дата, час, ким роз’яснені, які 
саме права роз’яснені): ________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Чи зрозумів(ла) підозрюваний(а)/затриманий(а)/обвинувачений(а), що він 
(вона) має право не відповідати на запитання чи не давати показання праців-
никам органу досудового розслідування: 
________________________________________________________________ 
Чи зрозумів(ла) підозрюваний(а)/затриманий(а)/обвинувачений(а), що він 
(вона) має право проконсультуватись у адвоката перед допитом: 
____________________________________ 
Чи зрозумів(ла) підозрюваний(а)/затриманий(а)/обвинувачений(а), що він 
(вона) має право на безоплатного адвоката за рахунок держави: 
_____________________________________ 
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Чи зрозумів(ла) підозрюваний(а)/затриманий(а)/обвинувачений(а), що адво-
кат, наданий державою, є незалежним у своїй професійній діяльності: 
____________________________ 
Чи бажає підозрюваний(а)/затриманий(а)/обвинувачений(а) самостійно залу-
чити адвоката (П.І.Б. адвоката): ______________________________________ 
Відмова від адвоката (причина): _________________________________ 
Чи проводились до прибуття адвоката опитування або/та слідчі дії (які саме, 
дата, час, особа, яка проводила опитування або/та слідчі дії): _____________  
__________________________________________________________________ 
Суть показів (короткий зміст): __________________________________  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Примус: Так _____ Ні ______ 
Вид примусу: Психічний _______________ Фізичний __________________ 
Короткий опис: ___________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
Намір подати скаргу (якщо немає, вказати причину): Так ___ Ні ___ 
Причина відмови: ________________________ Підпис __________________ 
ІХ. Майно (для використання як застави): Так ______ Ні ______ 
Короткий опис ____________________________________________________ 
Х. Додаткова інформація __________________________________________ 
Дата: _______________________ 
Підпис клієнта _____________________________ П.І.Б. __________________ 
Підпис адвоката ____________________________ П.І.Б. __________________ 
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 Додаток 2  
до стандартів якості надання  
безоплатної вторинної правової  
допомоги у кримінальному процесі  
(підпункт 7 пункту 1) 

ПРОТОКОЛ  
фіксації скарг затриманого на катування, інші жорстокі, нелюд-

ські або такі, що принижують гідність, види поводження 
П.І.Б. клієнта 
________________________________________________________________ 
1. Чи були під час побачення помічені на затриманому будь-які тілесні 
ушкодження? 

 Так ____ Ні _____ 

Якщо так, то які (детальний опис: вид ушкоджень, локалізація, розмір, колір 
тощо)?  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
Якщо так, чи були пошкодження сфотографовані? 

 Так ____ Ні _____ 

Якщо так, фотографії є в: __________________________________________ 
2. Чи скаржився затриманий під час спілкування на катування, інші жорстокі, 
нелюдські або такі, що принижують гідність, види поводження щодо нього 
під час чи після затримання? 

 Так ____ Ні _____ 

Якщо так, які саме?  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
3. Чи висловлював під час спілкування затриманий будь-які скарги, пов’язані 
зі здоров’ям? 

 Так ____ Ні _____ 

Якщо так, то які?  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Чи пов’язані ці скарги з незаконними діями службових осіб? 

 Так ____ Ні _____ 
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4. Чи проходив затриманий медичний огляд? 

 Так ____ Ні _____ 

Якщо так, коли? ______________________________________________ 
Висновок лікаря: ____________________________________________  
_______________________________________________________________ 
Звіт лікаря є в: _______________________________________________ 
Якщо ні, чи погоджується пройти медичний огляд з метою фіксації тілесних 
ушкоджень? 

 Так ____ Ні _____ Не визначився __________ 

Причина відмови (заповнюється власноруч затриманим) ________________  
_________________________________________________________________ 
5. Чи погоджується затриманий подати офіційну скаргу на катування, інші 
жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність, види поводження? 

 Так ____ Ні _____ Не визначився __________ 

Причина відмови (заповнюється власноруч затриманим) ________________  
__________________________________________________________________ 
6. Інші заяви: 
_________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
Дата: ________________ 
Підпис клієнта ___________________________ П.І.Б. 
_______________________________ 
Підпис адвоката __________________________ П.І.Б. 
______________________________ 
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 Додаток 3  
до стандартів якості надання  
безоплатної вторинної правової  
допомоги у кримінальному процесі  
(підпункт 15 пункту 1) 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК  
матеріалів адвокатського досьє у кримінальному провадженні 

1. Титульний аркуш із зазначенням прізвища, імені, по батькові клієнта, 
номера кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розсліду-
вань, номера, дати та часу видачі доручення центру. 

2. Реєстр матеріалів досьє. 
3. Копія доручення центру з надання безоплатної вторинної правової до-

помоги. 
4. Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. 
5. Документи, що стосуються особи клієнта: 
протокол першого побачення з клієнтом; 
протокол фіксації скарг затриманого на катування, інші жорстокі, нелюд-

ські або такі, що принижують гідність, види поводження (за наявності таких 
скарг); 

копії документів, що підтверджують обставини, які характеризують осо-
бу клієнта, свідчать про його родинні і соціальні зв’язки (характеристики, 
довідки про стан здоров’я, довідки про склад сім’ї та реєстрацію місця про-
живання, свідоцтва про народження неповнолітніх дітей тощо). 

6. Матеріали кримінального провадження: 
копії повідомлення про підозру та обвинувального акта; 
копії протоколів процесуальних дій, що можуть бути використані для за-

хисту клієнта (затримання, допитів, впізнання тощо); 
копії постанов, ухвал та вироку; 
інформація про наявність висновків експертів, ревізій тощо. 
7. Докази, зібрані адвокатом, у тому числі аудіо-, відеозаписи, фотографії 

із зафіксованою доказовою інформацією. 
8. Інші матеріали захисту: 
клопотання адвоката та інформація про результати їх розгляду; 
скарги адвоката, у тому числі апеляційні та касаційні; 
тези виступу адвоката в судових дебатах; 
плани допитів свідків, підозрюваних, обвинувачених, експертів. 

 
{Додаток 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 

1960/5 від 13.10.2015} 
{Додаток 5 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 
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1960/5 від 13.10.2015} 
{Додаток 6 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 

1960/5 від 13.10.2015} 
{Додаток 7 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 

1960/5 від 13.10.2015} 
{Додаток 8 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 

1960/5 від 13.10.2015} 
{Додаток 9 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 

1960/5 від 13.10.2015} 
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Додатки 

Додаток 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЗАЯВА 

претендента про участь у конкурсі з відбору адвокатів, які залучаються 
для надання безоплатної вторинної правової допомоги 

 
Прошу допустити мене до участі у конкурсі з відбору адвокатів, які залучаються 

для надання безоплатної вторинної правової допомоги, та у разі його проходження вклю-
чити до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. 
 

До заяви додаю такі документи на ____ арк.: 
 
копії сторінок паспорта громадянина України; 
 
копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних 

осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контро-
люючому органу і мають відмітку у паспорті); 

 
копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; 
 
витяг з Єдиного реєстру адвокатів України, виданий не пізніше 10 днів до подання 

документів; 
 
копії заповнених сторінок трудової книжки (якщо претендент не має трудової кни-

жки, він повинен зазначити про це у заяві); 

 
Голові комісії з відбору адвокатів, які за-
лучаються для надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги 
_____________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові голови комі-
сії), 
_____________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові претендента у 
родовому відмінку), 
який (яка) проживає за адресою: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
тел. ___________________ 
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копії документів про освіту; 
 
біографічну довідку; 
 
анкету; 
 
мотиваційний лист. 

 
Надаю згоду на оброблення та використання моїх персональних даних під час про-

ведення конкурсу та формування Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу. 
 
                              _________________                                      _______________________ 
                                          (дата)                                                           (підпис претендента) 
 

 

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 
1734/5 від 26.11.2012; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1783/5 від 17.09.2015} 
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Додаток 2 

Додаток 2 
до наказу Міністерства 
юстиції України 
15.10.2012  № 1520/5 

 
БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА ПРЕТЕНДЕНТА 

_____________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові претендента у родовому відмінку) 

Зайнятість  

Громадянство і дата його набуття  

Число, місяць і рік народження  

Місце народження  

Освіта  

Спеціальність (напрям підготовки)  

Освітньо-кваліфікаційний рівень 
(кваліфікація) 

 

Науковий ступінь, вчене звання  

Володіння мовами  

Нагороди, почесні звання  

Рекомендації (зазначити прізвище, 
ім'я, по батькові та контактні дані 
осіб, які можуть їх надати) 

 

Досвід адвокатської діяльності 
(номер, дата і місце видачі свідоцт-
ва про право на зайняття адвокат-
ською діяльністю) 

 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Період трудо-
вої діяльності 
(місяць і рік 

початку і заве-
ршення) 

Займана посада, найменування та адреса підприємства, установи, 
організації  

   
   
* Заповнюється у зворотному хронологічному порядку. 

__________________________ 
(дата) 

_______________________________ 
(підпис претендента) 
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Додаток 3 
 

Додаток 1 
до Порядку і умов 

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 11 березня 2015 р. № 110 ) 

ПРИМІРНИЙ КОНТРАКТ 
з адвокатом, який надає безоплатну вторинну  

правову допомогу на постійній основі 

м. ____________      ___ ____________ 20__ р. 

___________________________________________________________________________ 
(найменування регіонального центру з надання безоплатної 

___________________________________________________________________________ 
вторинної правової допомоги, його місцезнаходження) 

(далі - центр), код згідно з ЄДРПОУ ___________________________________________, 

в особі ____________________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я та по батькові керівника центру) 

що  діє на підставі  положення про центр, з однієї сторони, та адвокат 

__________________________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

що проживає за адресою _____________________________________________________, 

паспорт серії _____ № _____________, виданий _________________________________, 
                                                                                                    (ким, коли) 

реєстраційний номер облікової картки платника податків 
_________________________________________________________________ 

(крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття ре-
єстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповід-
ному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), та здійснює адвокатську діяль-
ність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 
№ _________________________, виданого ____________________________, 

                                                                                                                                              (ким, коли) 

індивідуально або від імені адвокатського бюро __________________________________ 
                                                                                               (найменування адвокатського бюро, 

___________________________________________________________________________, 
його місцезнаходження) 

або від імені адвокатського об’єднання _________________________________________ 
                                                                                                             (найменування адвокатського об’єднання, 

___________________________________________________________________________  
його місцезнаходження) 

на підставі довіреності, виданої _______________________________________________, 
                                                                                          (ким, коли) 

(далі - адвокат), з іншої сторони (далі - сторони), уклали контракт про таке. 
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Предмет контракту 

1. Адвокат зобов’язується за дорученнями центру надавати безоплатну вторинну 
правову допомогу відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу” у 
межах _____________________________________________________________________ 

                                                   (найменування адміністративно-територіальних одиниць 

__________________________________________________________________________, 
та міст обласного та/або районного значення) 

а також інших адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів у разі розг-
ляду справи судами апеляційної та касаційної інстанції або зміни підсудності криміналь-
ного провадження, цивільної, адміністративної, господарської справи чи підслідності 
кримінального правопорушення, в інших випадках, визначених законодавством, а центр - 
здійснювати оплату послуг адвоката та відшкодовувати його витрати, пов’язані з надан-
ням ним безоплатної вторинної правової допомоги, в установленому порядку (з урахуван-
ням обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності та дотримання стро-
ків подання актів з відповідними додатками, визначеними у контракті). 

2. Одночасно адвокат не може надавати безоплатної вторинної правової допомоги 
більш як у 30 справах за дорученнями центру. У разі коли на виконанні в адвоката одно-
часно перебуває понад 30 доручень центру, надання безоплатної вторинної правової до-
помоги за якими не завершено, видання йому та прийняття ним нових доручень не допус-
кається. 

Строк дії контракту 

3. Контракт укладається строком на ________________, а в частині оплати послуг та 
відшкодування витрат - до завершення виконання доручень, виданих на підставі контрак-
ту, подання звітів, проведення повного розрахунку (оплати). 

Обов’язки сторін 

4. Центр зобов’язується: 

1) надавати доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги відпо-
відно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу”; 

2) забезпечувати надання у користування в приміщенні центру обладнання та інших 
матеріально-технічних засобів, що необхідні для належного надання адвокатом безоплат-
ної вторинної правової допомоги; 

3) сприяти створенню належних умов для надання адвокатом безоплатної вторинної 
правової допомоги у приміщеннях судів та інших державних органів; 

4) ознайомити адвоката з Регламентом центрів з надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги та стандартами якості надання безоплатної правової допомоги; 

5) здійснювати оплату послуг адвоката та відшкодовувати витрати адвоката, 
пов’язані з наданням ним безоплатної вторинної правової допомоги, відповідно до пункту 
13 цього контракту. 

5. Адвокат зобов’язується: 

1) надавати безоплатну вторинну правову допомогу якісно, в повному обсязі та у ви-
значені строки; 
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2) дотримуватися вимог Конституції України, Законів України “Про безоплатну пра-
вову допомогу”, “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, інших актів законодавства, 
стандартів якості надання безоплатної правової допомоги, виконувати обов’язки відповід-
но до Правил адвокатської етики, Регламенту центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги; 

3) чергувати згідно з графіком, у тому числі у нічний час, вихідні, святкові та неро-
бочі дні, з метою забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги особам 
з моменту їх затримання; 

4) подавати центру в установленому порядку акти надання безоплатної вторинної 
правової допомоги з відповідними додатками протягом 45 календарних днів після завер-
шення стадії провадження (коли оплата здійснюється за стадіями провадження (процесу) 
або виконання доручення та на його вимогу інформацію про стан надання такої допомоги; 

5) захищати інтереси особи, якій надається безоплатна вторинна правова допомога, 
всіма законними способами, діяти виключно в інтересах такої особи; 

6) у разі залучення для проведення окремої процесуальної дії в порядку, передбаче-
ному статтею 49 Кримінального процесуального кодексу України, узгоджувати правову 
позицію з раніше залученим захисником (захисниками) з урахуванням Правил адвокатсь-
кої етики; 

7) не вчиняти будь-яких дій та не допускати бездіяльності, що може завдати шкоди 
особі, якій надається безоплатна вторинна правова допомога; 

8) повідомляти центру про: 

виникнення конфлікту інтересів під час надання безоплатної вторинної правової до-
помоги; 

наявність підстав для припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги 
чи заміни адвоката; 

плановану тривалу відсутність; 

9) негайно повідомляти центру про зміну своєї адреси проживання, зміну місця здій-
снення адвокатської діяльності, засобів зв’язку (номера телефону, адреси електронної по-
шти тощо); 

10) брати участь у заходах з підвищення кваліфікації адвокатів, що організовуються 
Координаційним центром з надання правової допомоги та/або центром. 

Права сторін 

6. Центр має право: 

1) вимагати від адвоката з метою проведення моніторингу якості, повноти та своєча-
сності надання безоплатної вторинної правової допомоги подання інформації про надання 
такої допомоги; 

2) проводити моніторинг якості надання адвокатом безоплатної вторинної правової 
допомоги, зокрема шляхом спостереження за роботою адвоката в судовому засіданні, ін-
терв’ювання клієнтів за їх згодою тощо; 

3) звертатися у разі невиконання або неналежного виконання умов контракту: 

з поданням - до комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адво-
катами безоплатної правової допомоги; 
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із заявою (скаргою) - до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; 

з клопотанням про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну 
вторинну правову допомогу, - до Координаційного центру з надання правової допомоги. 

7. Адвокат має право на: 

1) гарантії, встановлені Законом України “Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність”, іншими законами, зокрема невтручання в адвокатську діяльність та захист інфор-
мації, отриманої під час надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

2) користування у приміщенні центру обладнанням та іншими матеріально-
технічними засобами, що необхідні для надання безоплатної вторинної правової допомоги 
на належному рівні; 

3) оплату послуг та відшкодування витрат, пов’язаних з наданням ним безоплатної 
вторинної правової допомоги; 

4) укладення інших договорів про надання правової допомоги, якщо це не призво-
дить до конфлікту інтересів, невиконання або неналежного виконання зобов’язань за кон-
трактом; 

5) інші права, встановлені законом. 

Відповідальність сторін 

8. Центр несе відповідальність за порушення принципу незалежності та конфіден-
ційності адвокатської діяльності, передбачену законом. 

9. Адвокат несе відповідальність за достовірність поданої до центру інформації, у 
тому числі тієї, що міститься в актах, розрахунках та додатках до них, а також доповідних 
записках, довідках, статистичних даних та інших документах передбаченої звітності, що є 
підставою для оплати послуг адвоката. 

10. За порушення умов контракту адвокат може бути виключений з Реєстру адвока-
тів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, за рішенням Координаційного 
центру з надання правової допомоги відповідно до законодавства. 

Оплата послуг адвоката 

11. Сума контракту становить ____ гривень. 

12. Сума контракту може змінюватися залежно від обсягу фактично наданої безо-
платної вторинної правової допомоги. 

13. Оплата послуг та відшкодування витрат адвоката здійснюються відповідно до 
Порядку оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вто-
ринну правову допомогу, та Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які на-
дають безоплатну вторинну правову допомогу, затверджених постановою Кабінету Мініс-
трів України від 17 вересня 2014 р. № 465. 

Центр не несе відповідальності за сплату адвокатом (адвокатським бюро, адвокатсь-
ким об’єднанням) податків, зборів та інших обов’язкових платежів. 

У разі порушення адвокатом строків подання актів з відповідними додатками оплата 
послуг адвокатів зменшується відповідно до зазначених Порядку та Методики. 



Збірник основних нормативно-правових актів з надання безоплатної правової допомоги 

206 

Припинення дії контракту 

14. Дія контракту припиняється: 

1) у випадках, передбачених Законом України “Про безоплатну правову допомогу”; 

2) у разі закінчення строку його дії; 

3) за згодою сторін; 

4) за ініціативою однієї із сторін до закінчення строку його дії в разі порушення ін-
шою стороною умов контракту; 

5) в інших випадках, передбачених законом. 

Інші положення 

15. Зміни до контракту вносяться за згодою сторін, якщо інше не визначено контрак-
том або законом, шляхом укладення додаткової угоди між центром і адвокатом. 

16. Контракт укладається в письмовій формі у двох примірниках, які зберігаються у 
кожної із сторін і мають однакову юридичну силу. 

Реквізити сторін 

Центр Адвокат 

____________________________________
____________________________________

_____________________ 
   (підпис керівника центру) 

____________________________________
____________________________________

_____________________ 
   (підпис адвоката) 

МП МП 

___ ____________ 20__ р. ___ ____________ 20__ р. 

 

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 504 від 
06.06.2012, № 1144 від 05.12.2012; в редакції Постанов КМ № 1214 від 19.12.2012, 
№ 110 від 11.03.2015} 
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Додаток 4 

Додаток 2 
до Порядку і умов 

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 11 березня 2015 р. № 110) 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР 
з адвокатом, який надає безоплатну вторинну  

правову допомогу на тимчасовій основі 

м. ____________       ___ ____________ 20__ р. 

___________________________________________________________________________ 
(найменування регіонального центру з надання безоплатної 

___________________________________________________________________________ 
вторинної правової допомоги, його місцезнаходження) 

(далі - центр), код згідно з ЄДРПОУ ___________________________________________, 

в особі ____________________________________________________________________, 
                                                                (прізвище, ім’я та по батькові керівника центру) 

що діє на підставі положення про центр, з однієї сторони, та адвокат 
___________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я та по батькові) 

що проживає за адресою _____________________________________________________, 

паспорт серії _____ № _____________, виданий _________________________________, 
                                                                                                                                (ким, коли)  

реєстраційний номер облікової картки платника податків __________________________ 

(крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття ре-
єстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповід-
ному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), та здійснює адвокатську діяль-
ність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № _________, 
виданого ____________________________________________, 

                                                                                                                     (ким, коли) 

індивідуально або від імені адвокатського бю-
ро ______________________________________________________________________, 

(найменування адвокатського бюро, його місцезнаходження) 

або від імені адвокатського об’єднання _________________________________________ 
(найменування адвокатського об’єднання, 

___________________________________________________________________________, 
його місцезнаходження) 

на підставі довіреності, виданої ______________________ (далі - адвокат), 
                                                                                  (ким, коли) 

з іншої сторони (далі - сторони), уклали договір про таке. 
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Предмет договору 

1. Адвокат зобов’язується за дорученнями центру надавати  
безоплатну вторинну правову допомогу відповідно до Закону України “Про безоплатну 
правову допомогу”, що включає _______________________________________________ 

                                                                                                             (вид правових послуг) 

у межах ____________________________________________________________________ 
(найменування адміністративно-територіальних одиниць, 

___________________________________________________________________________, 
                                                      міст обласного та/або районного значення) 

а також інших адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів у разі розг-
ляду справи судами апеляційної та касаційної інстанції або зміни підсудності криміналь-
ного провадження, цивільної, адміністративної, господарської справи чи підслідності 
кримінального правопорушення, в інших випадках, визначених законодавством, а центр - 
здійснювати оплату послуг адвоката та відшкодовувати його витрати, пов’язані з надан-
ням ним безоплатної вторинної правової допомоги, в установленому порядку (з урахуван-
ням обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності та дотримання стро-
ків подання актів з відповідними додатками, визначеними у договорі). 

2. Одночасно адвокат не може надавати безоплатної вторинної правової допомоги 
більш як у 30 справах за дорученнями центру. У разі коли на виконанні в адвоката одно-
часно перебуває понад 30 доручень центру, надання безоплатної вторинної правової до-
помоги за якими не завершено, видання йому та прийняття ним нових доручень не допус-
кається. 

Строк дії договору 

3. Договір укладається строком на ________________, а в частині оплати послуг та 
відшкодування витрат - до завершення виконання доручень, виданих на підставі договору, 
подання звітів, проведення повного розрахунку (оплати). 

Обов’язки сторін 

4. Центр зобов’язується: 

1) надавати доручення для підтвердження повноважень адвоката відповідно до Зако-
ну України “Про безоплатну правову допомогу”; 

2) забезпечувати надання у користування в приміщенні центру обладнання та інших 
матеріально-технічних засобів, що необхідні для належного надання адвокатом безоплат-
ної вторинної правової допомоги; 

3) ознайомити адвоката з Регламентом центрів з надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги та стандартами якості надання безоплатної правової допомоги; 

4) здійснювати оплату послуг адвоката та відшкодовувати витрати адвоката, 
пов’язані з наданням ним безоплатної вторинної правової допомоги, відповідно до пункту 
13 цього договору. 

5. Адвокат зобов’язується: 

1) надавати безоплатну вторинну правову допомогу якісно, в повному обсязі та у ви-
значені строки; 
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2) дотримуватися вимог Конституції України, Законів України “Про безоплатну пра-
вову допомогу”, “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, інших актів законодавства, 
стандартів якості надання безоплатної правової допомоги, виконувати обов’язки відповід-
но до Правил адвокатської етики, Регламенту центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги; 

3) чергувати згідно з графіком, у тому числі у нічний час, вихідні, святкові та неро-
бочі дні, з метою забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги особам 
з моменту їх затримання; 

4) подавати в установленому порядку центру акти надання безоплатної вторинної 
правової допомоги з відповідними додатками протягом 45 календарних днів після завер-
шення стадії провадження (коли оплата здійснюється за стадіями провадження (процесу) 
або виконання доручення та на його вимогу інформацію про стан надання такої допомоги; 

5) захищати інтереси особи, якій надається безоплатна вторинна правова допомога, 
всіма законними способами, діяти виключно в інтересах такої особи; 

6) у разі залучення для проведення окремої процесуальної дії в порядку, передбаче-
ному статтею 49 Кримінального процесуального кодексу України, узгоджувати правову 
позицію з раніше залученим захисником (захисниками) з урахуванням Правил адвокатсь-
кої етики; 

7) не вчиняти будь-яких дій та не допускати бездіяльності, що може завдати шкоди 
особі, якій надається безоплатна вторинна правова допомога; 

8) повідомляти центру про: 

виникнення конфлікту інтересів під час надання безоплатної вторинної правової до-
помоги; 

наявність підстав для припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги 
чи заміни адвоката; 

плановану тривалу відсутність; 

9) негайно повідомляти центру про зміну своєї адреси проживання, зміну місця здій-
снення адвокатської діяльності, засобів зв’язку (номера телефону, адреси електронної по-
шти тощо); 

10) брати участь у заходах з підвищення кваліфікації адвокатів, що організовуються 
Координаційним центром з надання правової допомоги та/або центром. 

Права сторін 

6. Центр має право: 

1) вимагати від адвоката з метою проведення моніторингу якості, повноти та своєча-
сності надання безоплатної вторинної правової допомоги подання інформації про надання 
такої допомоги; 

2) проводити моніторинг якості надання адвокатом безоплатної вторинної правової 
допомоги, зокрема шляхом спостереження за роботою адвоката в судовому засіданні, ін-
терв’ювання клієнтів за їх згодою тощо; 

3) звертатися у разі невиконання або неналежного виконання умов договору: 

з поданням - до комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адво-
катами безоплатної правової допомоги; 
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із заявою (скаргою) - до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; 

з клопотанням про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну 
вторинну правову допомогу, - до Координаційного центру з надання правової допомоги. 

7. Адвокат має право на: 

1) гарантії, встановлені Законом України “Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність”, іншими законами, зокрема невтручання в адвокатську діяльність та захист інфор-
мації, отриманої під час надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

2) користування у приміщенні центру обладнанням та іншими матеріально-
технічними засобами, що необхідні для надання безоплатної вторинної правової допомоги 
на належному рівні; 

3) оплату послуг та відшкодування витрат, пов’язаних з наданням ним безоплатної 
вторинної правової допомоги; 

4) укладення інших договорів про надання правової допомоги, якщо це не призво-
дить до конфлікту інтересів, невиконання або неналежного виконання зобов’язань за до-
говором; 

5) інші права, встановлені законом. 

Відповідальність сторін 

8. Центр несе відповідальність за порушення принципу незалежності та конфіден-
ційності адвокатської діяльності, передбачену законом. 

9. Адвокат несе відповідальність за достовірність поданої до центру інформації, у 
тому числі тієї, що міститься в актах, розрахунках та додатках до них, а також доповідних 
записках, довідках, статистичних даних та інших документах передбаченої звітності, що є 
підставою для оплати послуг адвоката. 

10. За порушення умов договору адвокат може бути виключений з Реєстру адвокатів, 
які надають безоплатну вторинну правову допомогу, за рішенням Координаційного 
центру з надання правової допомоги відповідно до законодавства. 

Оплата послуг адвоката 

11. Сума договору становить _______ гривень. 

12. Сума договору може змінюватися залежно від обсягу фактично наданої безопла-
тної вторинної правової допомоги. 

13. Оплата послуг та відшкодування витрат адвоката здійснюються відповідно до 
Порядку оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вто-
ринну правову допомогу, та Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які на-
дають безоплатну вторинну правову допомогу, затверджених постановою Кабінету Мініс-
трів України від 17 вересня 2014 р. № 465. 

Центр не несе відповідальності за сплату адвокатом (адвокатським бюро, адвокатсь-
ким об’єднанням) податків, зборів та інших обов’язкових платежів. 

У разі порушення адвокатом строків подання актів з відповідними додатками оплата 
послуг адвокатів зменшується відповідно до зазначених Порядку та Методики. 

Припинення дії договору 

14. Дія договору припиняється: 

1) у випадках, передбачених Законом України “Про безоплатну правову допомогу”; 
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2) у разі закінчення строку його дії; 

3) за згодою сторін; 

4) за ініціативою однієї із сторін до закінчення строку його дії в разі порушення ін-
шою стороною умов договору; 

5) в інших випадках, передбачених законом. 

Інші положення 

15. Зміни до договору вносяться за згодою сторін, якщо інше не визначено догово-
ром або законом, шляхом укладення додаткової угоди між центром і адвокатом. 

16. Договір укладається в письмовій формі у двох примірниках, які зберігаються у 
кожної із сторін і мають однакову юридичну силу. 

Реквізити сторін 

Центр Адвокат 

____________________________________
____________________________________

_____________________ 
   (підпис керівника центру) 

____________________________________
____________________________________

_____________________ 
   (підпис адвоката) 

МП МП 

___ ____________ 20__ р. ___ ____________ 20__ р. 

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 504 від 
06.06.2012, № 1144 від 05.12.2012; в редакції Постанов КМ № 1214 від 19.12.2012, 
№ 110 від 11.03.2015} 
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Додаток 5 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства юстиції Укра-
їни 
16.10.2014  № 1702/5 
(у редакції наказу 
Міністерства юстиції України 
13.02.2017 № 357/5) 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор (заступник директора) 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
(найменування центру з надання безоплатної вторинної правової допомо-

ги) 

«___» _______________ 20___ року 

М.П.     ________________________   
_________________ 

(прізвище, ініціали)                                              (підпис) 

 
 

Акт надання безоплатної вторинної правової допомоги № ________ 

 
м. ________________________    «___» _______________ 20___ року 
 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(найменування центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, його місцезнаходження) 

код згідно з ЄДРПОУ ___________________ (далі – Центр), 
в особі ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої посадової особи Центру) 

що діє на підставі положення про Центр, з однієї сторони, та адвокат 
_____________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім'я та по батькові) 

який проживає за адресою:______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

паспорт серії ___ № __________, виданий _________________________________________ 
_____________________________________________ «___» _______________ ______ року, 

            

реєстраційний номер облікової картки платника податків1 ______________________,  

та здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатсь-
кою діяльністю №______________, виданого _____________________________________ 

                                                           
1 Крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової карт-

ки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті. 
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____________________________________________ «___» _______________ ______ року, 
            

індивідуально, або від імені адвокатського бюро __________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(найменування адвокатського бюро, його місцезнаходження) 

або від імені адвокатського об’єднання __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(найменування адвокатського об'єднання, його місцезнаходження) 

на підставі довіреності, виданої _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
«___» _______________ 20___ року / Статуту адвокатського об’єднання або адвокатського 
бюро (далі – Адвокат), з іншої сторони (далі – Сторони), що діють на підставі контракту 
(договору) від «___»_______________20___ року №_______ (далі – Контракт (Договір)), 
уклали цей Акт про таке: 

1. Адвокат надав правові послуги з безоплатної вторинної правової допомоги  
(далі – БВПД) відповідно до доручення від «___» ______________ 20___ року №____–
_____________________ згідно з розрахунком розміру винагороди Адвоката за надання 
БВПД та розрахунком розміру витрат, пов’язаних з наданням БВПД, що підлягають відш-
кодуванню, які додаються2. 

2. Розмір виплати Адвоката становить ______ грн __ коп., у тому числі: 
розмір винагороди за надання БВПД – _________ грн ____ коп.; 
розмір витрат, пов’язаних з наданням БВПД, що підлягають відшкодуванню, – 
______ грн ____ коп. 
3. Підписанням цього Акта Сторони підтверджують факт надання послуг відпові-

дно до положень Контракту (Договору). 
4. Сторони зауважень та скарг одна до одної стосовно виконання зазначеного до-

ручення не мають. 
5. Цей Акт, що є невід’ємною частиною Контракту (Договору), складено україн-

ською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу (по одному для ко-
жної зі Сторін). 
 _____________________________________  Адвокат: 

______________________________________   

______________________________________   
   

______________________________________   

______________________________________   

______________________________________  ________________________________ 
(посада, прізвище та ініціали уповноваженої особи)  (прізвище та ініціали) 

______________________________________  ________________________________ 
(підпис)  (підпис) 

  М.П. 
                                                           

2 Розрахунок розміру винагороди Адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги заповнюється за 
однією з форм відповідно до додатків 1 – 13 до цього Акта. У разі потреби до нього додаються: 

розрахунок розміру витрат, пов’язаних з наданням БВПД, витрат на проїзд транспортом загального користування 
та/або придбання пально-мастильних матеріалів у разі використання власного транспортного засобу, що підлягають 
відшкодуванню (додаток 14 до цього Акта); 

розрахунок розміру витрат, пов’язаних з наданням БВПД, витрат на відрядження за межі регіону, що підлягають 
відшкодуванню (додаток 15 до цього Акта). 

 

{Акт в редакції Наказу Міністерства юстиції № 634/5 від 30.04.2015, № 357/5 від 13.02.2017} 
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Додаток 6 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства юстиції України 
16.10.2014  № 1702/5 
(у редакції наказу 
Міністерства юстиції України 
13.02.2017 № 357/5) 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор (заступник директора) 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
(найменування центру з надання безоплатної вторинної правової допомо-

ги) 

«___» _______________ 20___ року 

М.П. ___________________   _________________ 
(прізвище, ініціали)                                              (підпис) 

 
 

АКТ 
надання безоплатної вторинної правової допомоги № ________ 

 
м. ___________________________    «___» _______________ 20___ року 
 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(найменування центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, його місцезнаходження) 

код згідно з ЄДРПОУ ___________________ (далі – Центр), 
в особі ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої посадової особи Центру) 

що діє на підставі положення про Центр, з однієї сторони, та адвокат 
_____________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім'я та по батькові) 

який проживає за адресою:______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

паспорт серії ___ № __________, виданий ________________________________________ 
_____________________________________________ «___» _______________ ______ року, 

            

реєстраційний номер облікової картки платника податків3 ______________________,  

та здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатсь-

                                                           
3 Крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті. 
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кою діяльністю №______________, виданого ______________________________________ 
_____________________________________________ «___» _______________ ______ року, 
            

індивідуально, або від імені адвокатського бюро _________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(найменування адвокатського бюро, його місцезнаходження) 

або від імені адвокатського об’єднання ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(найменування адвокатського об'єднання, його місцезнаходження) 

на підставі довіреності, виданої _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
«___» _______________ 20___ року / Статуту адвокатського об’єднання або адвокат-

ського бюро (далі – Адвокат), з іншої сторони (далі – Сторони), що діють на підставі кон-
тракту (договору) від «___»_______________20___ року №_______ (далі – Контракт (До-
говір)), уклали цей Акт про таке: 

1. Адвокат надав правові послуги з безоплатної вторинної правової допомоги  
(далі – БВПД) відповідно до доручення від «___» ______________ 20___ року №____–
_____________________ згідно з розрахунком розміру винагороди Адвоката за надання 
БВПД та розрахунком розміру витрат, пов’язаних з наданням БВПД, що підлягають відш-
кодуванню, які додаються4. 

2. Розмір виплати Адвоката становить ______ грн __ коп., у тому числі: 
розмір винагороди за надання БВПД – _________ грн ____ коп.; 
розмір витрат, пов’язаних з наданням БВПД, що підлягають відшкодуванню, –  

_________ грн ____ коп. 
3. Підписанням цього Акта Сторони підтверджують факт надання послуг відпові-

дно до положень Контракту (Договору). 
4. Сторони зауважень та скарг одна до одної стосовно виконання зазначеного до-

ручення не мають. 
5. Цей Акт, що є невід’ємною частиною Контракту (Договору), складено україн-

ською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу (по одному для ко-
жної зі Сторін). 
 

 _____________________________________  Адвокат: 

______________________________________   

______________________________________   
   

______________________________________   

______________________________________   

______________________________________  ________________________________ 
(посада, прізвище та ініціали уповноваженої особи)  (прізвище та ініціали) 

______________________________________  ________________________________ 
(підпис)  (підпис) 

  М.П. 
 

                                                           
4 Розрахунок розміру винагороди Адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги заповнюється за однією з форм відповідно 
до додатків 1 – 13 до цього Акта. У разі потреби до нього додаються: 
розрахунок розміру витрат, пов’язаних з наданням БВПД, витрат на проїзд транспортом загального користування та/або придбання пально-мастильних 
матеріалів у разі використання власного транспортного засобу, що підлягають відшкодуванню (додаток 14 до цього Акта); 
розрахунок розміру витрат, пов’язаних з наданням БВПД, витрат на відрядження за межі регіону, що підлягають відшкодуванню (додаток 15 до цього 
Акта). 
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