Додаток 1
до наказу Регионального центру з надання
безоплатноТ вторинноУ правовоУ допомоги
в Твано-Франювсыай област1
вщ « Z i » липня 2016 року №
ЯА

Положения
про Верховинське бюро правовоУ допомоги
Коломийського мюцевого центру з надання безоплатноУ вторинноУ
правовоУ допомоги

1. Верховинське бюро правовоУ допомоги (дал1 - Бюро) е самостшним
в1ддшом Коломийського м1сцевого центру з надання безоплатноГ
вторинноУ правовоУ допомоги (да;п - мюцевий центр).
2. Бюро у своУй робот1 шдпорядковуеться та с ш дзвтш м директору та/або
заступнику директора мюцевого центру вщповщно до розподшу обов'язклв.
3. Бюро очолюе начальник Бюро, якого призначае на посаду та звшьняе з
посади директор мюцевого
центру вщповщно до квал1ф1кацшних вимог,
визначених Координац1йним центром з надання правовоТ допомоги (дал1 Координац1йний центр).
Начальник Бюро мае заступника, якого призначае на посаду та звшьняе з
посади директор мюцевого
центру вщповщно до квал1фжацШних вимог,
визначених Координацшним центром.
Начальник та заступник начальника новоутвореного Бюро призначаються
на посаду та звшьняються з посади директором мюцевого центру за погодженням
з Координацшним центром.
Пращвники Бюро призначаються на посаду та звшьняються з посади
директором мюцевого центру вщповщно до квал1фжацшних вимог, визначених
Координацшним центром.
4 . Д1яльнють пращвниюв Бюро регламентуеться посадовими шструкщями,
що затверджуються директором мюцевого центру,
5 . У своГй д1яльност1 Бюро керуеться Конституц1ею та законами УкраУни,
указами Президента УкраУни та постановами ВерховноУ Ради УкраУни,
прийнятими вшповщно до КонститущУ та закошв УкраУни, актами Каб!нету
MimcTpiB УкраУни, наказами Млн1стерства юстиц!У УкраУни, шшими нормативноправовими актами, цим Положениям, наказами Координацшного центру,
Репонального центру з надання безоплатноУ вторинноУ правовоУ допомоги в 1ваноФрашавськш област1 (дал1 - реггональний центр) та мюцевого центру.
6. Основними завданнями Бюро е:
1) правопросвггництво у територ1альних громадах;
2) надання безоплатноУ первинног правовоУ допомоги;
3)забезпечення доступу до безоплатноУ вторинноУ правовоУ допомоги;
4) надання безоплатноУ вторинноУ правовоУ допомоги (кр!м захисту);
5)забезпечення доступу до електронних сервю1в М1н1стерства юстиц1У.
7. Бюро вщповщно до покладених на нього завдань:
1) регулярно розповсюджуе гнформащю у сфер1 захисту прав, свобод i

законних штересиз громадян;
2) проводить тематичш семшари, лекцп, зокрема у навчальних закладах,
закладах позашкшьно’У o cb ith , в закладах тслядипломно'У освети, навчальновиховних закладах для д!тей-сир1т та д1тей, позбавлених батьювського

шклування; для визначених категорш громадян, зокрема, neHcioHepiB, швалдав,
учасниюв антитерористично'У операщ'У, молод!, громадських актив!ст1в, вчител!в
та педагопчних пращвниюв, медичних пращвниюв, шших вразливих
суспшьних ipyn з метою пщвищення правовоУ свщомоеи, культури та
осв1ченост1 населения;
3) здшснюе особистий прийом та облк oci6, яю звертаються до Бюро для
отримання безоплатно! первинноУ правовоУ допомоги та безоплатно'У вторинноУ
правовоУ допомоги, роз'яснюе положения законодавства у сфер! безоплатно'У
правовоУ допомоги та порядок отримання такоУ допомоги;
4) розглядае звернення oci6 про надання безоплатно'У первинноУ правовоУ
допомоги протягом п'яти календарних дн!в з дня надходження зазначеного
звернення;
5) надае правову шформащю, консультащ'У i роз’яснення з правових питань;
6) забезпечуе складення заяв, скарг та шших документ!в правового
характеру;
7) забезпечуе роботу мобшьних консультац!йних пункте;
8) забезпечуе вщвУдування oci6, зокрема одиноких, похилого в1ку, з
обмеженими ф1зичними можливостями за м!сцем Ух перебування з метою
надання зазначеним особам безоплатно'У правовоУ допомоги;
9) забезпечуе розвиток мереж! дистанцшних пунюпв доступу до
безоплатно'У правовоУ допомоги та Ух функцюнування на постшнш основ!;
10) забезпечуе прийом заяв про надання безоплатно'У вторинноУ правовоУ
допомоги, Ух реестращю та передання до в1дц!лу орган!зац!У надання
безоплатно'У вторинноУ правовоУ допомоги та робота з адвокатами мюцевого
центру на паперових та/або електронних нос!ях, надае допомогу у складанн!
таких заяв;
11) здшснюе представництво iHTepeciB o ci6 , визначених пунктами 1, 2, 8 12 частини першо'У статт! 14 Закону Укра'Уни "Про безоплатну правову
допомогу", в судах, шших державних органах, органах мюцевого
самоврядування, перед Уншими особами та/або складення докумештв
процесуального характеру, - зпдно з наказом в1дпов!дного м1сцевого центру
про надання безоплатно'У вторинноУ правовоУ допомоги та на тдстав1
дов)реност!, видано!' особою, яка звернулася за наданням безоплатно'У вторинноУ
правовоУ допомоги, забезпечуе посвщчення зазначено’Удов!реност1;
12) забезпечуе надання доступу до комп'ютер!в з вщповщним програмним
забезпеченням, за допомогою яких особа може отримати доступ до
електронних cepBiciB Мппстерства юстиц!У; надае консультац!!', роз'яснюе
правила пошуку та порядок отримання вщомостей i3 зазначених cepBicie;
13) здшснюе анал1з питань, з якими особи звертаються до Бюро, та готуе
вщповщш консультацшш матер1али;
14) готуе i подае в!дд!лу !нформац!йноУ та матер!ально'У !нфраструктури
м!сцевого центру шформащю про д1яльшсть Бюро для розм!щення !У на
оф1щйному веб-сайт1;
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Про затвердження положень
про бюро правовоУ допомоги
Коломийського мюцевого центру
з надання безоплатноУ вторинноУ
правовоУ допомоги

Вщповщно до тдпункту 6 пункту 11 Положения про центри з надання
безоплатноУ вторинноУ правовоУ допомоги,
затвердженого наказом
М1н1стерства юстицй’ УкраУни 02.07.2012 № 967/5 (у редакцй' наказу
M imcTepcTBa юстищ'У УкраУни 24.05.2016 № 1487/5), зареестрованого в
M imcTepcTBi юстищУ УкраУни 26 травня 2016 року за № 771/28901, наказу
Координацшного центру з надання правовоУ допомоги вщ 31 березм 2016
року № 26 «Про затвердження Типового положения про бюро правовоУ
допомоги» (i3 змшами, внесеними наказом Координацшного центру з надання
правовоУ допомоги в1д 15.06.2016 № 105),
НАКАЗУЮ :

1. Затвердити:
Положения про вщдш «Верховинське бюро правовоУ допомоги»,
додаеться (додаток 1);
Положения про в1ддш «Городенювське бюро правовоУ допомоги»,
додаеться (додаток 2);
Положения про в1ддш «Кос1вське бюро правовоУ допомоги»,
додаеться (додаток 3);
Положения про вщдш «Снятинське бюро правовоУ допомоги»,
додаеться (додаток 4).
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