
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до безоплатної правової 

допомоги та підвищення якості її надання» 

 

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту 

акта 

 

Пояснення змін 

Про психіатричну допомогу 

Стаття 22. Порядок судового 

розгляду заяв про надання психіатричної 

допомоги в примусовому порядку 

Заява лікаря-психіатра про 

проведення психіатричного огляду особи 

в примусовому порядку розглядається 

судом за місцем проживання цієї особи у 

триденний строк з дня її надходження. 

Заява представника психіатричного 

закладу про госпіталізацію особи до 

такого закладу в примусовому порядку 

розглядається судом за місцем 

знаходження закладу з надання 

психіатричної допомоги протягом 24 

годин з дня її надходження. 

Заяви лікаря-психіатра про надання 

особі амбулаторної психіатричної 

допомоги в примусовому порядку, про 

продовження надання особі амбулаторної 

психіатричної допомоги в примусовому 

порядку розглядаються судом за місцем 

Стаття 22. Порядок судового 

розгляду заяв про надання психіатричної 

допомоги в примусовому порядку 

Заява лікаря-психіатра про 

проведення психіатричного огляду особи 

в примусовому порядку розглядається 

судом за місцем проживання цієї особи у 

триденний строк з дня її надходження. 

Заява представника психіатричного 

закладу про госпіталізацію особи до 

такого закладу в примусовому порядку 

розглядається судом за місцем 

знаходження закладу з надання 

психіатричної допомоги протягом 24 

годин з дня її надходження. 

Заяви лікаря-психіатра про надання 

особі амбулаторної психіатричної 

допомоги в примусовому порядку, про 

продовження надання особі 

амбулаторної психіатричної допомоги в 

примусовому порядку розглядаються 

Врегульовано питання участі у суді 

адвоката особи щодо якої 

розглядаються питання, пов’язані з 

наданням їй психіатричної допомоги.  
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проживання особи у десятиденний строк з 

дня їх надходження. Заяви представників 

закладів з надання психіатричної 

допомоги про продовження госпіталізації 

в примусовому порядку розглядаються 

судом за місцем знаходження закладу з 

надання психіатричної допомоги у 

десятиденний строк з дня їх надходження. 

 

Судові справи щодо надання 

психіатричної допомоги в примусовому 

порядку розглядаються в присутності 

особи, щодо якої вирішується питання про 

надання їй такої допомоги. Участь при 

розгляді цих справ прокурора, лікаря-

психіатра чи представника закладу з 

надання психіатричної допомоги, що 

подав заяву, та законного представника 

осіб, щодо яких розглядаються питання, 

пов’язані з наданням їм психіатричної 

допомоги, є обов’язковою. 

 

Особа, щодо якої суд розглядає 

справу про надання психіатричної 

допомоги в примусовому порядку, має 

право на безоплатну правову допомогу в 

порядку, встановленому законом, що 

регулює надання безоплатної правової 

допомоги, протягом розгляду справи в 

суді. 

 

судом за місцем проживання особи у 

десятиденний строк з дня їх 

надходження. Заяви представників 

закладів з надання психіатричної 

допомоги про продовження госпіталізації 

в примусовому порядку розглядаються 

судом за місцем знаходження закладу з 

надання психіатричної допомоги у 

десятиденний строк з дня їх 

надходження. 

Судові справи щодо надання 

психіатричної допомоги в примусовому 

порядку розглядаються в присутності 

особи, щодо якої вирішується питання 

про надання їй такої допомоги. Участь 

при розгляді цих справ прокурора, 

лікаря-психіатра чи представника 

закладу з надання психіатричної 

допомоги, що подав заяву, адвоката та 

законного представника осіб, щодо яких 

розглядаються питання, пов’язані з 

наданням їм психіатричної допомоги, є 

обов’язковою. 

Особа, щодо якої суд розглядає 

справу про надання психіатричної 

допомоги в примусовому порядку, має 

право на безоплатну правову допомогу в 

порядку, встановленому законом, що 

регулює надання безоплатної правової 

допомоги, протягом розгляду справи в 

суді. 
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Цивільний процесуальний кодекс України 

Стаття 62. Документи, що підтверджують 

повноваження представників 

1. Повноваження представників сторін та 

інших учасників справи мають бути 

підтверджені такими документами: 

1) довіреністю фізичної або 

юридичної особи; 

2) свідоцтвом про народження дитини 

або рішенням про призначення опікуном, 

піклувальником чи охоронцем спадкового 

майна. 

2. Довіреність фізичної особи повинна 

бути посвідчена нотаріально або, у 

визначених законом випадках, іншою 

особою. 

У разі задоволення заявленого клопотання 

щодо посвідчення довіреності фізичної 

особи на ведення справи, що 

розглядається, суд без виходу до нарадчої 

кімнати постановляє ухвалу, яка 

заноситься секретарем судового засідання 

до протоколу судового засідання, а сама 

довіреність або засвідчена підписом судді 

копія з неї приєднується до справи. 

Довіреність фізичної особи, за зверненням 

якої прийнято рішення про надання їй 

безоплатної вторинної правничої 

допомоги, може бути посвідчена 

Стаття 62. Документи, що 

підтверджують повноваження 

представників 

1. Повноваження представників сторін та 

інших учасників справи мають бути 

підтверджені такими документами: 

1) довіреністю фізичної або 

юридичної особи; 

2) свідоцтвом про народження 

дитини або рішенням про призначення 

опікуном, піклувальником чи охоронцем 

спадкового майна. 

2. Довіреність фізичної особи повинна 

бути посвідчена нотаріально або, у 

визначених законом випадках, іншою 

особою. 

У разі задоволення заявленого 

клопотання щодо посвідчення 

довіреності фізичної особи на ведення 

справи, що розглядається, суд без виходу 

до нарадчої кімнати постановляє ухвалу, 

яка заноситься секретарем судового 

засідання до протоколу судового 

засідання, а сама довіреність або 

засвідчена підписом судді копія з неї 

приєднується до справи. 

Довіреність фізичної особи, за 

зверненням якої прийнято рішення про 

Врегульовано питання підтвердження 

повноважень адвоката як 

представника у випадках, надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги особам щодо обмеження 

цивільної дієздатності, визнання 

недієздатною та поновлення 

цивільної дієздатності, щодо осіб, 

яким надається психіатрична 

допомога в примусовому порядку, 

щодо примусової госпіталізацію до 

протитуберкульозного закладу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

посадовою особою органу (установи), 

який прийняв таке рішення. 

3. Довіреність від імені юридичної особи 

видається за підписом (електронним 

цифровим підписом) посадової особи, 

уповноваженої на це законом, 

установчими документами. 

 

4. Повноваження адвоката як 

представника підтверджуються 

довіреністю або ордером, виданим 

відповідно до Закону України "Про 

адвокатуру і адвокатську діяльність". 

 

надання їй безоплатної вторинної 

правничої допомоги, може бути 

посвідчена посадовою особою органу 

(установи), який прийняв таке рішення. 

3. Довіреність від імені юридичної особи 

видається за підписом (електронним 

цифровим підписом) посадової особи, 

уповноваженої на це законом, 

установчими документами. 

4. Повноваження адвоката як 

представника підтверджуються 

довіреністю або ордером, виданим 

відповідно до Закону України «Про 

адвокатуру і адвокатську діяльність», або 

дорученням органу (установи), 

уповноваженого законом на надання 

безоплатної вторинної правничої 

допомоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 293. Окреме провадження 

1. Окреме провадження - це вид 

непозовного цивільного судочинства, в 

порядку якого розглядаються цивільні 

справи про підтвердження наявності або 

відсутності юридичних фактів, що мають 

значення для охорони прав, свобод та 

інтересів особи або створення умов 

здійснення нею особистих немайнових чи 

майнових прав або підтвердження 

наявності чи відсутності неоспорюваних 

прав. 

Стаття 293. Окреме провадження 

1. Окреме провадження - це вид 

непозовного цивільного судочинства, в 

порядку якого розглядаються цивільні 

справи про підтвердження наявності або 

відсутності юридичних фактів, що 

мають значення для охорони прав, 

свобод та інтересів особи або створення 

умов здійснення нею особистих 

немайнових чи майнових прав або 

підтвердження наявності чи відсутності 

неоспорюваних прав. 

Врегульовано питання обов’язкової 

участі адвоката при розгляді судом 

справ щодо обмеження цивільної 

дієздатності фізичної особи, визнання 

фізичної особи недієздатною та 

поновлення цивільної дієздатності 

фізичної особи; надання особі 

психіатричної допомоги в 

примусовому порядку; про 

примусову госпіталізацію до 

протитуберкульозного закладу. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17


5 

 

2. Суд розглядає в порядку окремого 

провадження справи про: 

1) обмеження цивільної дієздатності 

фізичної особи, визнання фізичної особи 

недієздатною та поновлення цивільної 

дієздатності фізичної особи; 

2) надання неповнолітній особі повної 

цивільної дієздатності; 

3) визнання фізичної особи безвісно 

відсутньою чи оголошення її померлою; 

4) усиновлення; 

5) встановлення фактів, що мають 

юридичне значення; 

6) відновлення прав на втрачені цінні 

папери на пред’явника та векселі; 

7) передачу безхазяйної нерухомої 

речі у комунальну власність; 

8) визнання спадщини відумерлою; 

9) надання особі психіатричної 

допомоги в примусовому порядку; 

10) примусову госпіталізацію до 

протитуберкульозного закладу; 

11) розкриття банком інформації, яка 

містить банківську таємницю, щодо 

юридичних та фізичних осіб. 

3. У порядку окремого провадження 

розглядаються також справи про надання 

2. Суд розглядає в порядку окремого 

провадження справи про: 

1) обмеження цивільної дієздатності 

фізичної особи, визнання фізичної особи 

недієздатною та поновлення цивільної 

дієздатності фізичної особи; 

2) надання неповнолітній особі 

повної цивільної дієздатності; 

3) визнання фізичної особи безвісно 

відсутньою чи оголошення її померлою; 

4) усиновлення; 

5) встановлення фактів, що мають 

юридичне значення; 

6) відновлення прав на втрачені 

цінні папери на пред’явника та векселі; 

7) передачу безхазяйної нерухомої 

речі у комунальну власність; 

8) визнання спадщини відумерлою; 

9) надання особі психіатричної 

допомоги в примусовому порядку; 

10) примусову госпіталізацію до 

протитуберкульозного закладу; 

11) розкриття банком інформації, 

яка містить банківську таємницю, щодо 

юридичних та фізичних осіб. 

3. У порядку окремого провадження 

розглядаються також справи про 
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права на шлюб, про розірвання шлюбу за 

заявою подружжя, яке має дітей, за заявою 

будь-кого з подружжя, якщо один з нього 

засуджений до позбавлення волі, про 

встановлення режиму окремого 

проживання за заявою подружжя та інші 

справи у випадках, встановлених законом. 

4. У випадках, встановлених пунктами 1, 3, 

4, 9, 10 частини другої цієї статті, розгляд 

справ проводиться судом у складі одного 

судді і двох присяжних. 

 

надання права на шлюб, про розірвання 

шлюбу за заявою подружжя, яке має 

дітей, за заявою будь-кого з подружжя, 

якщо один з нього засуджений до 

позбавлення волі, про встановлення 

режиму окремого проживання за заявою 

подружжя та інші справи у випадках, 

встановлених законом. 

4. У випадках, встановлених пунктами 1, 

3, 4, 9, 10 частини другої цієї статті, 

розгляд справ проводиться судом у 

складі одного судді і двох присяжних. 

5. У випадках, встановлених 

пунктами 1, 9 і 10 частини другої цієї 

статті, розгляд справ проводиться 

судом з обов’язковою участю 

адвоката особи щодо якої 

розглядається справа. У разі, коли 

особа, не залучила адвоката, суд 

залучає його через орган (установу), 

уповноважений законом на надання 

безоплатної правничої допомоги. 

Рішення суду про доручення 

призначити представника негайно 

направляється відповідному органу 

(установі), уповноваженому законом 

на надання безоплатної правничої 

допомоги, для виконання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 299. Розгляд справ 

1. Справи про обмеження цивільної 

дієздатності фізичної особи чи визнання 

фізичної особи недієздатною суд розглядає 

Стаття 299. Розгляд справ 

1. Справи про обмеження цивільної 

дієздатності фізичної особи чи визнання 

фізичної особи недієздатною суд 
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за участю заявника, особи, щодо якої 

розглядається справа про визнання її 

недієздатною, та представника органу 

опіки та піклування. З урахуванням стану 

здоров’я особи, щодо якої розглядається 

справа про визнання її недієздатною, її 

участь у розгляді справи може відбуватися 

у режимі відеоконференції з 

психіатричного чи іншого лікувального 

закладу, в якому перебуває така особа, про 

що суд зазначає в ухвалі про відкриття 

провадження у справі. 

Питання про виклик фізичної особи, щодо 

якої розглядається справа про визнання її 

недієздатною, вирішується в кожному 

випадку судом із урахуванням стану її 

здоров’я. 

Для визначення фактичної можливості 

такої особи з’явитися в судове засідання, а 

також про можливість особисто дати 

пояснення по суті справи у разі 

необхідності суд може призначити 

відповідну експертизу. 

2. Судові витрати, пов’язані з 

провадженням справи про визнання 

фізичної особи недієздатною або 

обмеження цивільної дієздатності фізичної 

особи, відносяться на рахунок держави. 

3. Суд, установивши, що заявник діяв 

недобросовісно без достатньої для цього 

підстави, стягує із заявника всі судові 

розглядає за участю заявника, особи, 

щодо якої розглядається справа про 

визнання її недієздатною, її адвоката та 

представника органу опіки та 

піклування. З урахуванням стану 

здоров’я особи, щодо якої розглядається 

справа про визнання її недієздатною, її 

участь у розгляді справи може 

відбуватися у режимі відеоконференції з 

психіатричного чи іншого лікувального 

закладу, в якому перебуває така особа, 

про що суд зазначає в ухвалі про 

відкриття провадження у справі. 

Питання про виклик фізичної особи, 

щодо якої розглядається справа про 

визнання її недієздатною, вирішується в 

кожному випадку судом із урахуванням 

стану її здоров’я. 

Для визначення фактичної можливості 

такої особи з’явитися в судове 

засідання, а також про можливість 

особисто дати пояснення по суті справи 

у разі необхідності суд може призначити 

відповідну експертизу. 

2. Судові витрати, пов’язані з 

провадженням справи про визнання 

фізичної особи недієздатною або 

обмеження цивільної дієздатності 

фізичної особи, відносяться на рахунок 

держави. 

3. Суд, установивши, що заявник діяв 
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витрати. недобросовісно без достатньої для цього 

підстави, стягує із заявника всі судові 

витрати. 

Стаття 341. Розгляд справи 

 

1. Заява про надання психіатричної 

допомоги у примусовому порядку 

розглядається судом у такі строки з дня її 

надходження до суду: про госпіталізацію 

особи до закладу з надання психіатричної 

допомоги - протягом 24 годин; про 

психіатричний огляд - протягом трьох 

днів; про надання амбулаторної 

психіатричної допомоги, її продовження 

та продовження госпіталізації - протягом 

десяти днів. 

 

2. Справа за заявою про надання 

психіатричної допомоги у примусовому 

порядку чи про припинення надання 

амбулаторної психіатричної допомоги, 

госпіталізацію у примусовому порядку 

розглядається за присутності особи, 

стосовно якої вирішується питання про 

надання їй психіатричної допомоги у 

примусовому порядку, з обов’язковою 

участю прокурора, лікаря-психіатра, 

представника закладу з надання 

психіатричної допомоги, що подав заяву, 

та законного представника особи, 

стосовно якої розглядаються питання, 

пов’язані з наданням психіатричної 

допомоги. 

Стаття 341. Розгляд справи 

 

1. Заява про надання психіатричної 

допомоги у примусовому порядку 

розглядається судом у такі строки з дня її 

надходження до суду: про госпіталізацію 

особи до закладу з надання 

психіатричної допомоги - протягом 24 

годин; про психіатричний огляд - 

протягом трьох днів; про надання 

амбулаторної психіатричної допомоги, її 

продовження та продовження 

госпіталізації - протягом десяти днів. 

 

2. Справа за заявою про надання 

психіатричної допомоги у примусовому 

порядку чи про припинення надання 

амбулаторної психіатричної допомоги, 

госпіталізацію у примусовому порядку 

розглядається за присутності особи, 

стосовно якої вирішується питання про 

надання їй психіатричної допомоги у 

примусовому порядку, з обов’язковою 

участю прокурора, лікаря-психіатра, 

представника закладу з надання 

психіатричної допомоги, що подав заяву, 

адвоката та законного представника 

особи, стосовно якої розглядаються 

питання, пов’язані з наданням 

психіатричної допомоги. 
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3. З урахуванням стану здоров’я особи, 

стосовно якої вирішується питання про 

надання їй психіатричної допомоги у 

примусовому порядку, її участь у розгляді 

справи може відбуватися у режимі 

відеоконференції з закладу з надання 

психіатричної допомоги, в якому 

перебуває така особа, про що суд зазначає 

в ухвалі про відкриття провадження у 

справі. 

 

3. З урахуванням стану здоров’я особи, 

стосовно якої вирішується питання про 

надання їй психіатричної допомоги у 

примусовому порядку, її участь у 

розгляді справи може відбуватися у 

режимі відеоконференції з закладу з 

надання психіатричної допомоги, в 

якому перебуває така особа, про що суд 

зазначає в ухвалі про відкриття 

провадження у справі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 345. Розгляд справи 

 

1. Справи про примусову госпіталізацію 

до протитуберкульозного закладу або про 

продовження строку примусової 

госпіталізації суд розглядає не пізніше 24 

годин після відкриття провадження у 

справі. Особі має бути надано право 

особистої участі в судовому засіданні, за 

винятком випадків, коли за даними 

протитуберкульозного закладу така особа 

становить загрозу розповсюдження 

хвороби. 

2. Участь у розгляді справи представника 

протитуберкульозного закладу, за заявою 

якого відкрито провадження у справі, 

представника особи, стосовно якої 

вирішується питання про примусову 

госпіталізацію або про продовження 

строку примусової госпіталізації, є 

Стаття 345. Розгляд справи 

1. Справи про примусову госпіталізацію 

до протитуберкульозного закладу або 

про продовження строку примусової 

госпіталізації суд розглядає не пізніше 24 

годин після відкриття провадження у 

справі. Особі має бути надано право 

особистої участі в судовому засіданні, за 

винятком випадків, коли за даними 

протитуберкульозного закладу така 

особа становить загрозу розповсюдження 

хвороби. 

 

2. Участь у розгляді справи представника 

протитуберкульозного закладу, за заявою 

якого відкрито провадження у справі, 

адвоката, представника особи, стосовно 

якої вирішується питання про примусову 

госпіталізацію або про продовження 

строку примусової госпіталізації, є 
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обов’язковою. обов’язковою. 

 

Закон України «Про безоплатну правову допомогу»  

 У назві та тексті Закону слова 

«правова допомога» у всіх відмінках 

замінити словами «правнича 

допомога» у відповідному відмінку. 

Приведення у відповідність 

термінології до Конституції України  

Стаття 1. Визначення термінів 

 

1. У цьому Законі нижченаведені терміни 

вживаються у такому значенні:  

… 

 

Стаття 1. Визначення термінів 

 

1. У цьому Законі нижченаведені терміни 

вживаються у такому значенні: 

… 

5) правопросвітництво - підвищення 

рівня правової свідомості, культури та 

освіченості населення; 

розповсюдження інформації у сфері 

захисту прав, свобод і законних 

інтересів людини і громадянина, 

порядку надання безоплатної 

правничої допомоги. 

Визначено термін 

правопросвітництво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стаття 62. Оцінювання якості надання 

безоплатної правничої допомоги 

 

1. З метою впровадження механізму 

незалежного оцінювання якості 

наданої адвокатами безоплатної 

правничої допомоги з використанням 

інструменту рецензування («peer 

review») утворюється комісія 

незалежного оцінювання якості 

надання безоплатної вторинної 

правничої допомоги (далі – комісія). 

Врегулювання питання забезпечення 

якості надання безоплатної правничої 

допомоги шляхом упровадження 

механізму оцінювання якості наданої 

правової допомоги з використанням 

інструменту рецензування («peer 

review»). 
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2. Склад комісії затверджується  

Міністерством юстиції України та 

формується з восьми адвокатів за 

поданням Ради адвокатів України та 

працівника Координаційного центру з 

надання правничої допомоги за 

поданням Координаційного центру з 

надання правничої допомоги.  

Строк повноважень членів комісії не 

може перевищувати п’яти років із 

урахуванням процедури оновлення.  

Третина складу комісії оновлюється 

один раз на 2 роки 

Одна і та сама особа не може бути 

членом комісії більше одного строку.  

4. Комісія відбирає адвокатів-

експертів на конкурсних засадах та 

розглядає висновки, складені ними за 

результатом розгляду інформації та 

документів у провадженнях, у яких 

надавалася безоплатна вторинна 

правнича допомога адвокатом, 

діяльність якого оцінюється. 

5. Положення про комісію, механізм 

проведення незалежного оцінювання 

якості надання безоплатної вторинної 

правничої допомоги з використанням 

інструменту рецензування, порядок 

проведення конкурсного відбору 

адвокатів-експертів для проведення 

зазначеного оцінювання 

затверджуються Міністерством 

 

До обговорення: 

Пропонуємо розширити склад 

комісії до 9 осіб та квоту від 

Координаційного центру  - 2 

чоловіка. 
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юстиції України за погодженням з 

Радою адвокатів України. 

6. Розмір та порядок оплати послуг 

адвокатів-експертів з оцінювання 

якості надання безоплатної вторинної 

правничої допомоги встановлюється 

Кабінетом Міністрів України. 

7. За потреби можуть утворюватися 

регіональні комісії незалежного 

оцінювання якості надання 

безоплатної вторинної правничої 

допомоги, що є підзвітними і 

підконтрольними комісії. Склад 

регіональних комісій затверджується 

Міністерством юстиції України за 

поданням Ради адвокатів України з 

урахуванням пропозицій ради 

адвокатів відповідного регіону та 

поданням Координаційного центру з 

надання правничої допомоги з 

урахуванням пропозицій відповідного 

регіонального центру з надання 

безоплатної правничої допомоги.  

8. Механізм проведення оцінювання 

якості надання безоплатної правничої 

допомоги працівниками центрів з 

надання безоплатної правничої 

допомоги з використанням 

інструменту рецензування («peer 

review») визначається 

Координаційним центром з надання 

правничої допомоги. 

9. Механізм моніторингу якості 
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надання безоплатної правничої 

допомоги визначається 

Координаційним центром з надання 

правничої допомоги. 

Стаття 7. Поняття безоплатної первинної 

правової допомоги 

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); 

3-1) надання консультацій, роз’яснень та 

підготовка проектів договорів 

користування земельними ділянками 

(оренда, суборенда, земельний сервітут, 

емфітевзис, суперфіцій) для сільського 

населення - власників земельних ділянок; 

4) надання допомоги в забезпеченні 

доступу особи до вторинної правової 

допомоги та медіації. 

 

Стаття 7. Поняття безоплатної первинної 

правничої допомоги 

2. Безоплатна первинна правнича 

допомога включає такі види правничих 

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); 

виключено 

 

 

4) надання допомоги в забезпеченні 

доступу особи до вторинної правничої 

допомоги та медіації. 

 

Пункт 3-1 пропонується виключити, 

оскільки такий вид правничих послуг 

охоплюється пунктом 3. 

 

Стаття 9. Суб'єкти надання Стаття 9. Суб’єкти надання безоплатної  
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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; 

5) центри з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 

первинної правничої допомоги 

1. Суб’єктами надання безоплатної 

первинної правничої допомоги в Україні 

є: 

1) центри з надання безоплатної 

правничої допомоги; 

2) органи місцевого самоврядування; 

3) спеціалізовані установи з надання 

безоплатної первинної правничої 

допомоги, утворені органами 

місцевого самоврядування з 

урахуванням потреб територіальної 

громади; 

4) юридичні особи приватного права, 

які відповідно до свого статуту мають 

право надавати правову допомогу, 

залучені органами місцевого 

самоврядування за договорами про 

надання безоплатної первинної 

правничої допомоги; 

5) адвокати та інші фахівці у 

відповідній галузі права, залучені 

органами місцевого самоврядування 

за договорами про надання 

безоплатної первинної правничої 

допомоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 10. Порядок розгляду звернень про Виключено  
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надання безоплатної первинної правової 

допомоги 

1. Звернення про надання одного з видів 

правових послуг, передбачених частиною 

другою статті 7 цього Закону, 

надсилаються або подаються особами, які 

досягли повноліття, безпосередньо до 

центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування 

відповідно до їх компетенції. 

2. Звернення про надання одного з видів 

правових послуг, передбачених частиною 

другою статті 7 цього Закону, що 

стосуються дітей, надсилаються або 

подаються їх законними представниками. 

3. Звернення про надання одного з видів 

правових послуг, передбачених частиною 

другою статті 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, 
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передбачених частиною другою статті 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 забороняється 

встановлювати плату за надання будь-

якого з видів правових послуг, 

передбачених частиною другою статті 7 

цього Закону, та за видачу особам бланків 

заяв, звернень, запитів, довідок, інших 

документів, подання яких передбачено 

законодавством для реалізації прав і 

свобод людини і громадянина. 

7. Якщо питання, порушені у зверненні, 

не належать до компетенції органу 

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 
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звернення. 

8. Якщо під час розгляду звернення про 

надання безоплатної первинної правової 

допомоги встановлено, що особа потребує 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, орган виконавчої влади чи 

орган місцевого самоврядування, який 

розглядає звернення, зобов'язаний 

роз'яснити особі або її законному 

представникові порядок подання 

звернення про надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

9. Звернення, що не стосуються надання 

первинної правової допомоги, 

розглядаються в порядку, встановленому 

законодавством про звернення громадян. 

Стаття 11. Організація особистого 

прийому осіб для надання безоплатної 

первинної правової допомоги 

1. Органи виконавчої влади та органи 

місцевого самоврядування зобов'язані 

проводити особистий прийом осіб, які 

потребують безоплатної первинної 

правової допомоги, з питань, що належать 

до компетенції відповідного органу 

виконавчої влади чи органу місцевого 

самоврядування. 

2. Прийом осіб, які потребують 

безоплатної первинної правової допомоги, 

Виключено.  
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проводиться постійно в установлені дні та 

години. Графік прийому осіб повинен 

бути доведений до їх відома. 

3. Органи виконавчої влади та органи 

місцевого самоврядування забезпечують 

проведення особистого прийому осіб 

висококваліфікованими працівниками, які 

можуть чітко і доступно надати 

роз'яснення положень законодавства 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 проводить особистий 

прийом, зобов'язаний роз'яснити їй 

порядок подання звернення про надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

 Стаття 111. Порядок надання 

безоплатної первинної правничої 

допомоги центрами з надання 

безоплатної правничої допомоги 

1. Звернення про надання одного із 

видів правничих послуг, передбачених 

частиною другою статті 7 цього 

Закону, подаються в усній або 

письмовій формі до центру з надання 

безоплатної правничої допомоги. 

Врегульовано порядок розгляду 

звернень про надання безоплатної 

первинної правничої допомоги 

центрами з надання безоплатної 

правничої допомоги  
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2. Усне звернення викладається 

особою під час відвідування центру з 

надання безоплатної правничої 

допомоги або за допомогою засобів 

телефонного зв’язку через визначені 

контактні телефони, інші засоби 

телекомунікаційного зв’язку або 

єдиний телефонний номер системи 

надання безоплатної правничої 

допомоги. 

3. Письмове звернення оформлюється  

в довільній формі та надсилається 

поштою або передається особою до 

центру з надання безоплатної 

правничої допомоги особисто чи через 

представника/законного 

представника, повноваження якого 

оформлені відповідно до 

законодавства.  

Письмове звернення також може бути 

надіслане з використанням мережі 

Інтернет, засобів електронного зв’язку 

(електронне звернення). 

 4. Письмове звернення має містити: 

1) прізвище, ім’я, по батькові особи, 

яка потребує первинної правничої 

допомоги, поштову адресу або адресу 

електронної пошти, а також номер 
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засобу зв’язку, якщо такий є; 

2) суть питання, для вирішення якого 

особа звертається за первинною 

правничою допомогою. 

7. Центри з надання безоплатної 

правничої допомоги зобов’язані 

розглянути звернення про надання 

одного з видів правничих послуг, 

передбачених частиною другою статті 

7 цього Закону, невідкладно, але не 

пізніше трьох робочих днів з дня 

надходження звернення. Якщо 

звернення з об’єктивних причин не 

може бути розглянуто у визначений 

строк у зв’язку із складністю питань, 

що в ньому зазначаються, 

встановлюється необхідний строк для 

його розгляду, про що повідомляється 

особі, яка подала звернення. При 

цьому загальний строк розгляду 

звернення не може перевищувати 10 

робочих днів.  

8. Якщо під час розгляду звернення 

про надання безоплатної первинної 

правничої допомоги встановлено, що 

особа потребує надання безоплатної 

вторинної правничої допомоги, центр з 

надання безоплатної правничої 

допомоги, який розглядає звернення, 

зобов’язаний роз’яснити особі або її 
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законному представникові чи 

представникові порядок подання 

звернення про надання безоплатної 

вторинної правничої допомоги. 

9. Звернення, оформлене без 

дотримання зазначених у цій статті 

вимог, повертається заявнику з 

відповідними роз’ясненнями протягом 

трьох робочих днів з дня його 

надходження. 

10. Звернення, що не стосуються 

надання первинної правничої 

допомоги, розглядаються в порядку, 

встановленому законодавством про 

звернення громадян. 

Стаття 12. Надання безоплатної 

первинної правової допомоги 

спеціалізованими установами, іншими 

суб'єктами 

7. Органи місцевого самоврядування 

можуть залучати до надання безоплатної 

первинної правової допомоги адвокатів 

або інших фахівців у відповідній галузі 

права. 

 

 

Стаття 12. Надання безоплатної 

первинної правової допомоги 

спеціалізованими установами, іншими 

суб’єктами, які залучаються органами 

місцевого самоврядування 

7. Органи місцевого самоврядування 

можуть укладати з адвокатами та 

іншими фахівцями у відповідній галузі 

права договори про надання 

безоплатної первинної правничої 

допомоги на території відповідної 

адміністративно-територіальної 

одиниці. Порядок та критерії 

залучення органами місцевого 

самоврядування адвокатів до надання 
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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. 

безоплатної первинної правничої 

допомоги затверджуються 

Мністерством юстиції України. 

8. Стандарти якості та порядок 

надання безоплатної первинної 

правничої допомоги суб’єктами, які 

утворюються або залучаються за 

договорами органами місцевого 

самоврядування, затверджуються 

Міністерством юстиції України. 

 

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 

середньомісячний дохід не перевищує 

двох розмірів прожиткового мінімуму, 

розрахованого та затвердженого 

відповідно до закону для осіб, які 

належать до основних соціальних і 

демографічних груп населення, а також 

особи з інвалідністю, які отримують 

пенсію або допомогу, що призначається 

замість пенсії, у розмірі, що не перевищує 

двох прожиткових мінімумів для 

непрацездатних осіб - на всі види 

Стаття 14. Суб’єкти права на 

безоплатну вторинну правничу 

допомогу 

1. Право на безоплатну вторинну 

правничу допомогу згідно з цим 

Законом та іншими законами мають 

такі категорії фізичних осіб:  

1) повнолітні особи, які перебувають 

під юрисдикцією України, якщо їхній 

середньомісячний дохід, розрахований 

відповідно до методики, затвердженої 

Міністерством юстиції України, не 

перевищує двох розмірів 

прожиткового мінімуму, 

розрахованого та затвердженого 

відповідно до закону для осіб, які 

належать до основних соціальних і 

демографічних груп населення, а 

також особи з інвалідністю, які 

отримують пенсію або допомогу, що 

До суб’єктів права на безоплатну 

вторинну правничу допомогу 

включено осіб, які постраждали від 

торгівлі людьми та осіб, щодо яких 

суд розглядає справу про примусову 

госпіталізацію до 

протитуберкульозного закладу, а 

також метою усунення соціальної 

несправедливості та забезпечення 

доступу до безоплатної правничої 

допомоги особам з інвалідністю 

розширення критерію їх 

малозабезпеченості (з двох 

прожиткових мінімумів для 

непрацездатних осіб, як це є на 

сьогодні, - до двох прожиткових 

мінімумів працездатних осіб). 

Визначено перелік питань, за якими 

окремим суб’єктам права може 

надаватись безоплатна вторинна 
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правових послуг, передбачених частиною 

другою статті 13 цього Закону; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) діти, у тому числі діти-сироти, діти, 

позбавлені батьківського піклування, діти, 

які перебувають у складних життєвих 

обставинах, діти, які постраждали 

внаслідок воєнних дій чи збройного 

конфлікту, - на всі види правових послуг, 

передбачені частиною другою статті 13 

цього Закону; 

 

2-1) внутрішньо переміщені особи - на всі 

види правових послуг, передбачених 

частиною другою статті 13 цього Закону; 

 

 

 

 

2-2) громадяни України, які звернулися із 

заявою про взяття їх на облік як 

внутрішньо переміщених осіб, - на 

призначається замість пенсії, у 

розмірі, що не перевищує двох 

прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб – на всі види 

правничих послуг, передбачених 

частиною другою статті 13 цього 

Закону;  

 

 

 

 

 

 

 

2) діти – на всі види правничих послуг, 

передбачених частиною другою статті 

13 цього Закону; 

 

 

 

 

 

 

3) внутрішньо переміщені особи – на 

правничі послуги, передбачені 

пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 

цього Закону з питань, пов’язаних із 

захистом їх прав, визначених Законом 

України «Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб»; 

4) особи, які звернулися із заявою про 

взяття їх на облік як внутрішньо 

переміщених осіб, – на правничі 

правнича допомога. 

 

До обговорення: 

Якщо ми врахуємо пропозицію 

щодо об’єднання двох перших 

пунктів статті 14 – втратиться 

наша ідеологія підвищення рівня 

прожиткового мінімуму для людей 

з інвалідністю до рівня 

прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, бо прийдеться 

рахувати по демографічним групам 

(а там для осіб з інвалідністю 

менший розмір). 

Таке положення однозначно 

вважатиметься таким, що погіршує 

їх становище людей з інвалідністю 

у порівнянні з тими умовами, які 

існують на сьогодні.  

Крім того, вже офіційно, під час 

внесення законопроекту щодо 

інклюзивності, ми анонсували 

позицію МЮ щодо спрощення 

доступу людей з інвалідністю до 

бвпд шляхом збільшення критерію 

малозабезпеченості. 

На нашу думку. Це може 

викликати суспільний резонанс. 

Пропонуємо або залишити 

редакцію законопроекту або 

подумати над іншою редакцією. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#n83
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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 

отримання довідки про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи; 

 

 

 

 

2-3) громадяни України - власники 

земельних ділянок, які проживають у 

сільській місцевості, - на всі види 

правових послуг, передбачених частиною 

другою статті 13 цього Закону; 

 

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 

послуги, передбачені пунктами 2 і 3 

частини другої статті 13 цього Закону; 

 

 

5) особи, які відповідно до положень 

кримінального процесуального 

законодавства вважаються затриманими, - 

на правові послуги, передбачені пунктами 

1 і 3 частини другої статті 13 цього 

послуги, передбачені пунктами 2 і 3 

частини другої статті 13 цього Закону, 

з питань, пов’язаних з оскарженням 

рішення про відмову в отриманні 

довідки про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи, до 

моменту отримання зазначеної довідки 

або з питань, пов’язаних із 

встановленням фактів, що мають 

юридичне значення щодо таких осіб; 

 

Виключено 

 

 

 

 

 

5) особи, до яких застосовано 

адміністративне затримання, – на 

правничі послуги, передбачені 

пунктами 1 і 3 частини другої статті 13 

цього Закону; 

6) особи, до яких застосовано 

адміністративний арешт, – на 

правничі послуги, передбачені 

пунктами 1 і 3 частини другої статті 13 

цього Закону; 

 

7) особи, які відповідно до положень 

кримінального процесуального 

законодавства вважаються 

затриманими, – на правничі послуги, 

передбачені пунктами 1 і 3 частини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#n80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#n80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#n83
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#n84
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#n83
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#n84
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#n81
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#n81
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Закону; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

 

7) особи, у кримінальних провадженнях 

стосовно яких відповідно до положень 

Кримінального процесуального кодексу 

України захисник залучається слідчим, 

прокурором, слідчим суддею чи судом для 

здійснення захисту за призначенням або 

проведення окремої процесуальної дії, а 

також особи, засуджені до покарання у 

вигляді позбавлення волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців або обмеження волі, 

- на всі види правових послуг, передбачені 

частиною другою статті 13 цього Закону; 

другої статті 13 цього Закону, а також 

на правничі послуги, передбачені 

пунктом 2 частини другої статті 13 

цього Закону, у разі коли такі особи є 

заявниками, визнані потерпілими або 

свідками в іншому кримінальному 

провадженні, у зв’язку з незаконністю 

такого затримання, порушення прав 

затриманої особи, застосування 

насильства, катувань, інших 

жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів 

поводження під час затримання, до 

завершення відповідних проваджень;  

 

8) особи, стосовно яких обрано 

запобіжний захід у вигляді тримання 

під вартою – на правничі послуги, 

передбачені пунктами 1 і 3 частини 

другої статті 13 цього Закону;   

9) особи, у кримінальних 

провадженнях стосовно яких 

відповідно до положень 

Кримінального процесуального 

кодексу України захисник залучається 

слідчим, дізнавачем, прокурором, 

слідчим суддею чи судом для 

здійснення захисту за призначенням, – 

на правничі послуги, передбачені 

пунктами 1 і 3 частини другої статті 13 

цього Закону;  
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8) особи, на яких поширюється дія Закону 

 

10) особи, у кримінальних 

провадженнях стосовно яких 

відповідно до положень 

Кримінального процесуального 

кодексу України захисник залучається 

слідчим, дізнавачем, прокурором, 

слідчим суддею чи судом для 

проведення окремої процесуальної дії, 

– на правничі послуги, передбачені 

пунктами 1 і 3 частини другої статті 13 

цього Закону;  

11) особи, засуджені до покарання у 

вигляді довічного позбавлення волі, 

позбавлення волі на певний строк, 

тримання в дисциплінарному 

батальйоні військовослужбовців або 

обмеження волі, крім тих, які 

звільнені від відбування покарання на 

підставі статей 75, 79, 104 і 105 

Кримінального кодексу України – на 

всі види правничих послуг, 

передбачених частиною другою статті 

13 цього Закону з питань, пов`язаних з 

переглядом судового рішення за 

нововиявленими або виключними 

обставинами; оскарження вироку в 

касаційному порядку; подання 

клопотання про помилування; з 

питань, які вирішуються судом під час 

виконання вироків; в цивільних 

справах з питань захисту майнових 

прав; 
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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 подання особою 

заяви про визнання біженцем або особою, 

яка потребує додаткового захисту в 

Україні, до прийняття остаточного 

рішення за заявою, а також іноземці та 

особи без громадянства, затримані з 

метою ідентифікації та забезпечення 

примусового видворення, з моменту 

затримання; 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

 

9-1) особи, які перебувають під 

12) особи, на яких поширюється дія 

Закону України «Про біженців та осіб, 

які потребують додаткового або 

тимчасового захисту», – на правничі 

послуги, передбачені пунктами 2 і 3 

частини другої статті 13 цього Закону, 

з моменту подання особою заяви про 

визнання біженцем або особою, яка 

потребує додаткового або тимчасового 

захисту в Україні, до прийняття  

остаточного рішення за заявою; 

 

 

 

13) іноземці та особи без громадянства, 

затримані з метою ідентифікації та 

забезпечення примусового 

видворення, – на правничі послуги, 

передбачені пунктами 2 і 3 частини 

другої статті 13 цього Закону, з 

моменту затримання; 

 

14) ветерани війни та особи, на яких 

поширюється дія Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту», особи, які 

мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною – на правничі послуги, 

передбачені пунктом 2 і 3 частини 

другою статті 13 цього Закону з 

питань їх соціального захисту, 

визначених законами; 
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юрисдикцією України і звернулися для 

отримання статусу особи, на яку 

поширюється дія Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», - на правові 

послуги, передбачені пунктами 2 і 3 

частини другої статті 13 цього Закону, - 

до моменту прийняття рішення про 

надання такого статусу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) особи, які постраждали від 

домашнього насильства або насильства за 

15) особи, які перебувають під 

юрисдикцією України і звернулися 

для отримання статусу особи, на яку 

поширюється дія Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту», – на правничі 

послуги, передбачені пунктами 2 і 3 

частини другої статті 13 цього Закону, 

– з питань пов’язаних з отриманням 

такого статусу; 

 

16) особи, які мають особливі трудові 

заслуги перед Батьківщиною, та особи, 

які належать до числа жертв 

нацистських переслідувань – на 

правничі послуги, передбачені 

пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 

цього Закону, з питань пов’язаних із 

захистом їх прав, визначених 

законами України «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в 

Україні», «Про жертви нацистських 

переслідувань»; 

 

17) особи, які постраждали від торгівлі 

людьми, – на правничі послуги, 

передбачені пунктами 2 і 3 частини 

другої статті 13 цього Закону з питань, 

пов’язаних із захистом їх прав, 

визначених Законом України «Про 

протидію торгівлі людьми»; 

18) особи, які постраждали від 
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ознакою статі, - на всі види правових 

послуг, передбачені частиною другою 

статті 13 цього Закону; 

 

 

 

 

 

 

 

12) особи, реабілітовані відповідно до 

законодавства України, - на правові 

послуги, передбачені пунктами 2 і 3 

частини другої статті 13 цього Закону, 

стосовно питань, пов'язаних з 

реабілітацією; 

 

14) викривачі у зв’язку з повідомленням 

ними інформації про корупційне або 

пов’язане з корупцією правопорушення - 

на всі види правових послуг, передбачені 

частиною другою статті 13 цього Закону 

 

 

 

 

 

10) особи, щодо яких суд розглядає 

справу про обмеження цивільної 

дієздатності фізичної особи, визнання 

фізичної особи недієздатною та 

поновлення цивільної дієздатності 

фізичної особи, - на правові послуги, 

домашнього насильства або 

насильства за ознакою статі, – на 

правничі послуги, передбачені 

пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 

цього Закону у з питань пов’язаних із 

захистом їх прав, визначених 

законами України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству», 

«Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків»; 

 

19) особи, реабілітовані відповідно до 

законодавства України, – на правничі 

послуги, передбачені пунктами 2 і 3 

частини другої статті 13 цього Закону, 

стосовно питань, пов’язаних з 

реабілітацією; 

 

20) викривачі у зв’язку з 

повідомленням ними інформації про 

корупційне або пов’язане з корупцією 

правопорушення – на правничі 

послуги, передбачені пунктами 2 і 3 

частини другої статті 13 цього Закону 

з питань, пов’язаних із захистом прав 

викривачів, визначених законом 

України «Про запобігання корупції»; 

 

21) особи, щодо яких суд розглядає 

справу про обмеження цивільної 

дієздатності фізичної особи, визнання 

фізичної особи недієздатною; 

поновлення цивільної дієздатності 
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передбачені 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, передбачені пунктами 2 і 

3 частини другої статті 13 цього Закону, 

протягом розгляду справи в суді; 

.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

недієздатних фізичних осіб та фізичних 

осіб, цивільна дієздатність яких 

обмежена, звільнення від повноважень 

опікунів чи піклувальників таких осіб, 

– на правничі послуги, передбачені 

пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 

цього Закону, протягом розгляду 

справи в суді; 

 

22) особи, щодо яких суд розглядає 

справу про надання психіатричної 

допомоги в примусовому порядку або 

примусову госпіталізацію до 

протитуберкульозного закладу, – на 

правничі послуги, передбачені 

пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 

цього Закону, протягом розгляду 

справи в суді;  

 

23) особи, які звернулися із заявою про 

визнання особою без громадянства, - 

на правничі послуги, передбачені 

пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 

цього Закону, з дня подання особою 

заяви про визнання особою без 

громадянства до прийняття 

остаточного рішення за заявою, а 

також під час оскарження відмови про 

визнання особою без громадянства, під 

час отримання дозволу на імміграцію, 

оформлення посвідки на тимчасове чи 

постійне проживання. 

2. Іноземці та особи без громадянства, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведено у відповідність до 

новоприйнятого закону. 
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надана Верховною Радою України, а 

також іноземці та особи без громадянства 

відповідно до міжнародних договорів, 

учасником яких є Україна, якщо такі 

договори зобов'язують держав-учасниць 

надавати певним категоріям осіб 

безоплатну правову допомогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Суб’єкти права на безоплатну вторинну 

правову допомогу, визначені пунктами 1, 

2-1, 2-2, 8, 9, 12, 13 частини першої цієї 

статті, мають право на отримання такої 

допомоги не більше шести разів протягом 

бюджетного року та не більше ніж за 

шістьома дорученнями/наказами про 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, виданими центрами з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, 

одночасно. 

які перебувають в Україні на законних 

підставах, мають таке ж право на 

безоплатну вторинну правничу 

допомогу як і громадяни України, – за 

винятками, встановленими 

Конституцією, законами чи 

міжнародними договорами України. 

 

 

3. Особи, які перебувають під 

юрисдикцією іноземної держави, з 

якою Україна уклала відповідний 

міжнародний договір, згода на 

обов’язковість якого надана 

Верховною Радою України, мають 

право на безоплатну вторинну 

правничу допомогу на підставах та у 

порядку, передбачених відповідним 

міжнародним договором України. 

 

4. Суб’єкти права на безоплатну 

вторинну правничу допомогу, 

визначені пунктами 1, 3, 4, 12-20, 23 

частини першої цієї статті, мають 

право на отримання такої допомоги не 

більше шести разів протягом 

бюджетного року та одночасно не 

більше ніж за шістьома рішеннями 

про надання безоплатної вторинної 

правничої допомоги, прийнятими 

центрами з надання безоплатної 

правничої допомоги. 
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Стаття 16. Центри з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги 

 

4. Центри з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

забезпечують надання всіх видів правових 

послуг, передбачених частиною 

другою статті 13 цього Закону. 

Стаття 16. Центри з надання 

безоплатної правничої допомоги 

 

 

4. Центри з надання безоплатної 

правничої допомоги забезпечують 

надання всіх видів правничих послуг, 

передбачених частиною другою статті 7 

та частиною другою статті 13 цього 

Закону. 

 

 

Приведено у відповідність до статті 8 

Закону. 

Стаття 17. Повноваження центрів з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги 

1. Центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги: 

 

 

 

 

 

 

1) приймає рішення про надання 

Стаття 17. Повноваження центрів з 

надання безоплатної правничої 

допомоги 

1. Центр з надання безоплатної 

правничої допомоги: 

 

1) надає правові послуги безоплатної 

первинної правничої допомоги, 

визначені частиною другою статті 7 

цього Закону; 

2) здійснює правопросвітництво; 

3) приймає рішення про надання 
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безоплатної вторинної правової допомоги 

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 

положень Кримінального процесуального 

кодексу України залучається слідчим, 

прокурором, слідчим суддею чи судом для 

здійснення захисту за призначенням або 

проведення окремої процесуальної дії; 

 

 

4) забезпечує участь захисника у розгляді 

справи про адміністративне 

правопорушення; 

 

5) забезпечує здійснення представництва 

інтересів суб'єктів права на безоплатну 

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 

безоплатної вторинної правничої 

допомоги або про відмову в наданні 

безоплатної вторинної правничої 

допомоги; 

4) забезпечує складення процесуальних 

документів за зверненням суб’єктів 

права на безоплатну вторинну правничу 

допомогу; 

5) забезпечує участь захисника при 

здійсненні досудового розслідування 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; 

6) забезпечує участь захисника у розгляді 

справи про адміністративне 

правопорушення; 

 

7) забезпечує здійснення представництва 

інтересів суб’єктів права на безоплатну 

вторинну правничу допомогу в судах, 

інших державних органах, органах 

місцевого самоврядування, перед іншими 

особами; 

 

Норму виключено 
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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 повноважень 

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 Закону; 

 

10) подає клопотання до Координаційного 

центру з надання правової допомоги про 

виключення адвоката з Реєстру адвокатів, 

які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу, у випадках, 

передбачених  пунктами 2 і 3 частини 

першої статті 24 цього Закону; 

 

11) приймає рішення про припинення 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги; 

 

 

 

 

 

 

8) укладає договори з адвокатами, 

включеними до Реєстру адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову 

допомогу, для надання такої допомоги 

 

 

9) видає доручення для підтвердження 

повноважень захисника або повноважень 

адвоката для здійснення представництва 

інтересів особи в судах, інших 

державних органах, органах місцевого 

самоврядування, перед іншими особами; 

 

10) приймає рішення про заміну адвоката 

чи працівника центру відповідно  

до статті 24 цього Закону; 

11) подає клопотання до 

Координаційного центру з надання 

правничої допомоги про виключення 

адвоката з Реєстру адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правничу 

допомогу, у випадку, передбаченому 

пунктом 2 частини другої статті 24 

цього Закону; 

12) приймає рішення про припинення 

надання безоплатної вторинної 

правничої допомоги;  

13) забезпечує надання послуг з 

медіації,  відновних практик при 

виведенні неповнолітніх із 

кримінального процесу; 
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12) подає Координаційному центру з 

надання правової допомоги звіти про 

свою діяльність; 

 

13) виконує інші функції, 

передбачені Положенням про центри з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

 

 

14) подає Координаційному центру з 

надання правничої допомоги звіти про 

свою діяльність;  

 

15) виконує інші функції, передбачені 

Положенням про центри з надання 

безоплатної правничої допомоги; 

 

 

Стаття 18. Порядок подання звернень 

про надання безоплатної вторинної 

правової допомоги 

 

1. Звернення про надання одного з 

видів правових послуг, передбачених 

частиною другою статті 13 цього 

Закону, подаються особами, які досягли 

повноліття, до Центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги або до територіального 

органу юстиції за місцем фактичного 

проживання таких осіб незалежно від 

реєстрації місця проживання чи місця 

перебування особи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 18. Порядок подання 

звернення про надання безоплатної 

вторинної правничої допомоги 

 

1. Звернення про надання одного з 

видів правничих послуг, передбачених 

частиною другою статті 13 цього 

Закону, подаються особами, які 

досягли повноліття або їх законними 

представниками/представниками до 

центру з надання безоплатної 

правничої допомоги у письмовій 

формі за місцем фактичного 

проживання таких осіб незалежно від 

реєстрації місця проживання чи місця 

перебування особи. 

У зверненні зазначається прізвище, 

ім’я, по батькові, місце проживання 

особи, яка потребує безоплатної 

вторинної правничої допомоги, адреса 

для листування, засоби зв’язку, 

викладається суть питання, для 

вирішення якого особа звертається за 

безоплатною вторинною правничою 
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допомогою та зазначається її 

належність до категорії осіб, які мають 

право на безоплатну вторинну 

правничу допомогу. 

Письмове звернення підписується 

такою особою або її законним 

представником/представником та 

подається до центру безоплатної 

правничої допомоги особисто або 

надсилається поштою. 

Разом із зверненням про надання 

безоплатної вторинної правничої 

допомоги надаються документи (копії 

документів, завірені в установленому 

порядку), що ідентифікують особу, яка 

потребує безоплатної вторинної 

правничої допомоги та підтверджують 

її належність до однієї з категорій осіб, 

передбачених частиною першою статті 

14 цього Закону.  

Центр з надання безоплатної 

правничої допомоги має право 

отримувати інформацію щодо 

підтвердження належності особи до 

суб’єктів права на безоплатну 

вторинну правничу допомогу з 

відповідних державних реєстрів. 

 

Подання електронного звернення та 

копій документів, що підтверджують 

належність особи до однієї з категорій 

осіб, передбачених частиною першою 

статті 14 цього Закону, засобами 
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2. Звернення про надання одного з 

видів правових послуг, передбачених 

частиною другою статті 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.  

 

 

 

 

 

 

 

електронного зв’язку можливе лише з 

використанням кваліфікованого 

електронного підпису.  

 

2. Звернення про надання безоплатної 

вторинної правничої допомоги, 

оформлене без дотримання вимог, 

визначених у цій статті, повертається 

заявнику з відповідними 

роз’ясненнями протягом трьох 

робочих днів з дня його надходження 

для усунення недоліків. 

 

3. Звернення про надання безоплатної 

вторинної правничої допомоги, що 

стосуються дітей, подаються їх 

законними представниками, а щодо 

питань, звернення з якими до суду 

дозволяється з 14 років, – особисто 

дітьми, які досягли 14 років, або їх 

законними представниками за місцем 

фактичного проживання дитини або її 

законних представників незалежно від 

реєстрації місця проживання чи місця 

перебування особи. 

4. Звернення про надання безоплатної 

вторинної правничої допомоги особам, 

зазначеним у пункті 11 частини 

першої статті 14 цього Закону, 

подається такими особами до центру з 

надання безоплатної правничої 

допомоги через адміністрацію 

установи виконання покарань.  

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

3. Звернення про надання одного з 

видів правових послуг, передбачених 

частиною другою статті 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 

допомоги особа або законний 

представник особи повинні подати 

документи, що підтверджують 

належність особи або осіб, стосовно 

яких звертається законний 

представник, до однієї з вразливих 

категорій осіб, передбачених частиною 

першою статті 14 цього Закону.  

5. Звернення про надання одного з 

видів правничих послуг, передбачених 

частиною другою статті 13 цього 

Закону, що стосуються осіб, визнаних 

судом недієздатними, або дієздатність 

яких обмежена судом, подаються їх 

опікунами або піклувальниками, а 

щодо питань, звернення з якими до 

суду дозволяється недієздатним особам 

або особам, дієздатність яких 

обмежена, також особисто такими 

особами або їх опікунами чи 

піклувальниками за місцем їх 

фактичного проживання незалежно 

від реєстрації місця проживання чи 

місця перебування особи.  

6. Особи, зазначені у частині третій 

статті 14 цього Закону, подають 

звернення про надання безоплатної 

вторинної правничої допомоги до 

Міністерства юстиції України. 

Міністерство юстиції України 

надсилає зазначені звернення до 

відповідного центру з надання 

безоплатної правничої допомоги для 

призначення захисника 

(представника), якщо інше не 

передбачено міжнародним договором 

України. 

 

Стаття 19. Порядок розгляду звернень 

про безоплатну вторинну правову 

допомогу 

Стаття 19. Порядок розгляду звернень 

про надання безоплатної вторинної 

правничої допомоги 

Вдосконалено порядок розгляду 

звернень про надання безоплатної 

вторинної правничої допомоги. 
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1. У разі звернення особи про надання 

одного з видів безоплатної вторинної 

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 

послуг, передбачених частиною другою 

статті 13 цього Закону, до 

територіального органу юстиції, цей 

орган зобов'язаний протягом трьох днів 

з дня подання звернення надіслати його 

до Центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, 

діяльність якого поширюється на 

територію відповідної адміністративно-

територіальної одиниці. Центр з 

надання безоплатної вторинної 

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, передбачених частиною 

першою статті 14 цього Закону, Центр з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги приймає рішення 

 

1. У разі звернення особи про надання 

безоплатної вторинної правничої 

допомоги, як такої, що належить до 

однієї з категорій, зазначених у 

пунктах 1 – 4, 11 – 23 частини першої 

статті 14 цього Закону чи її законного 

представника/представника, центр з 

надання безоплатної правничої 

допомоги протягом десяти робочих 

днів з дня надходження звернення та 

документів, що підтверджують її 

належність до відповідної категорії, 

приймає рішення про надання  

безоплатної вторинної правничої 

допомоги і надсилає такій особі або її 

законному представнику копію 

зазначеного рішення. 

 

 

2. Якщо особа не має підстав для 

отримання безоплатної вторинної 

правничої допомоги, центр з надання 

безоплатної правничої допомоги 

приймає рішення про відмову в 

наданні такій особі безоплатної 

вторинної правничої допомоги і 

надсилає їй або її законному 

представнику/представнику копію 

зазначеного рішення, з одночасним 

роз’ясненням порядку оскарження 

такого рішення. 
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про надання безоплатної вторинної 

правової допомоги і письмово 

повідомляє про це особу або її 

законного представника, а також суд, 

орган державної влади, орган місцевого 

самоврядування, в яких 

здійснюватиметься представництво 

інтересів особи.  

4. Якщо особа не має підстав для 

отримання безоплатної вторинної 

правової допомоги, Центр з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги приймає рішення про відмову 

в наданні безоплатної вторинної 

правової допомоги і надсилає копію 

цього рішення особі, яка звернулася 

про надання такої 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'язаний 

прийняти рішення про надання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. У разі звернення осіб, зазначених у 

пунктах 5 – 8 частини першої статті 14 

цього Закону, про надання безоплатної 

вторинної правничої допомоги або 

надходження інформації про 

затриманих осіб від близьких родичів 

та членів їхніх сімей, перелік яких 

зазначено Кримінальним 

процесуальним кодексом України, 

центр з надання безоплатної правничої 

допомоги зобов’язаний прийняти 

рішення про надання безоплатної 
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безоплатної вторинної правової 

допомоги з моменту затримання особи. 

 

6. У разі отримання постанови слідчого, 

прокурора, ухвали слідчого судді, 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. 

вторинної правничої допомоги з 

моменту затримання особи. 

 

5. У разі отримання постанови 

слідчого, дізнавача, прокурора, ухвали 

слідчого судді, суду про залучення 

захисника для здійснення захисту за 

призначенням або проведення окремої 

процесуальної дії особам, зазначеним у 

пунктах 9, 10 частини першої статті 14 

цього Закону, Центр з надання 

безоплатної вторинної правничої 

допомоги зобов'язаний негайно 

прийняти рішення про надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

6. У разі надходження судового 

рішення про залучення представника 

особам, зазначеним у пунктах 21, 22 

частини першої статті 14 цього 

Закону, центр з надання безоплатної 

вторинної правничої  правової 

допомоги зобов’язаний прийняти 

рішення про надання безоплатної 

вторинної правничої допомоги. 

7. У разі надходження листа 

Міністерства юстиції України щодо 

надання безоплатної вторинної 

правничої допомоги особам, 

зазначеним у частині третій статті 14 

цього Закону, центр з надання 

безоплатної правничої допомоги 
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забезпечує надання безоплатної 

вторинної правничої допомоги таким 

особам.  

8. У разі коли суб’єкт права на 

безоплатну вторинну правничу  

допомогу не володіє державною мовою 

та/або має порушення слуху, центр з 

надання безоплатної правничої 

допомоги залучає перекладача з мови, 

якою заявник може спілкуватися, у 

тому числі перекладача жестової мови, 

за рахунок коштів державного 

бюджету.  

Розмір, порядок оплати послуг 

перекладачів та порядок їх залучення, 

встановлюється Кабінетом Міністрів 

України. 

 

Стаття 20. Підстави для відмови в 

наданні безоплатної вторинної правової 

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 

Стаття 20. Підстави для відмови в 

наданні безоплатної вторинної 

правничої допомоги 

1. Особі може бути відмовлено в наданні 

безоплатної вторинної правничої 

допомоги за наявності хоча б однієї з 

таких підстав: 

1) особа не належить до жодної з 

категорій осіб, передбачених статтею 14 

цього Закону; 

2) особа подала неправдиві відомості або 

фальшиві документи з метою віднесення 

її до однієї категорій осіб, які мають 

право на безоплатну вторинну правничу  

Доповнено перелік підстав для 

відмови від надання безоплатної 

вторинної правничої допомоги. 

Приведення у відповідність до 

процесуального законодавства. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#n86
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#n86
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на безоплатну вторинну правову 

допомогу; 

3) вимоги особи про захист або 

відновлення її прав є неправомірними; 

4) особі раніше надавалася безоплатна 

вторинна правова допомога з одного і 

того ж питання; 

 

Норма відсутня 

 

 

5) особа використала всі національні 

засоби правового захисту у справі, з якої 

звертається за наданням безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

допомогу; 

3) вимоги особи про захист або 

відновлення її прав є неправомірними; 

4) особі раніше надавалася безоплатна 

вторинна правнича допомога з одного і 

того ж питання; 

41) особа використала право на 

отримання безоплатної вторинної 

правничої допомоги відповідно до 

частини четвертої статті 14 цього 

Закону; 

5) особа використала всі національні 

засоби правового захисту у справі, з якої 

звертається за наданням безоплатної 

вторинної правничої допомоги. 

Стаття 21. Надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

адвокатами, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу на 

постійній основі за контрактом, та 

працівниками центрів з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги 

 

1. Після прийняття рішення про 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Центр з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги призначає адвоката, який 

Стаття 21. Організація надання 

безоплатної вторинної правничої 

допомоги           

 

 

 

 

 

 

1.Після прийняття рішення про 

надання безоплатної вторинної 

правничої допомоги центр з надання 

безоплатної правничої допомоги 

призначає адвоката, який включений 
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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 

підтверджуються дорученням Центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та довіреністю відповідно до 

вимог процесуального законодавства. 

4. Для здійснення представництва 

інтересів осіб, які мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу, в 

суді у спорах, що виникають з трудових 

відносин, спорах щодо захисту соціальних 

прав, щодо виборів та референдумів, у 

малозначних спорах, а також щодо 

представництва малолітніх чи 

неповнолітніх осіб та осіб, які визнані 

судом недієздатними чи дієздатність яких 

обмежена, або для складання документів 

процесуального характеру Центр з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги може уповноважити 

свого працівника. 

5. Повноваження працівника Центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги як представника суб’єкта права 

на безоплатну вторинну правову 

до Реєстру адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правничу 

допомогу.  

 

 

Норму виключено. 

 

 

 

 

3. Повноваження адвоката 

підтверджуються дорученням центру з 

надання безоплатної правничої допомоги 

та довіреністю відповідно до вимог 

процесуального законодавства. 

4. Для здійснення представництва 

інтересів осіб, які мають право на 

безоплатну вторинну правничу 

допомогу, в судах у спорах, що 

виникають з трудових відносин, спорах 

щодо захисту соціальних прав, щодо 

виборів та референдумів, у малозначних 

спорах, а також стосовно представництва 

малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, 

які визнані судом недієздатними чи 

дієздатність яких обмежена, або для 

складання документів процесуального 

характеру центр з надання безоплатної 

правничої допомоги може 

уповноважити свого працівника. 

5. Повноваження працівника центру з 

надання безоплатної правничої допомоги 

як представника суб’єкта права на 
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допомогу підтверджуються наказом 

Центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та довіреністю 

відповідно до вимог процесуального 

законодавства. 

безоплатну вторинну правничу допомогу 

підтверджується рішенням центру з 

надання безоплатної правничої допомоги 

та довіреністю особи відповідно до 

вимог процесуального законодавства. 

 

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 допомоги 

укладає договір з адвокатом, включеним 

до Реєстру адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу.  

2. У договорі про надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

зазначаються обсяг правової допомоги, 

строк, протягом якого така допомога 

надаватиметься, та розмір плати.  

3. Повноваження адвоката, з яким 

укладено договір про надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, 

підтверджуються в порядку, 

встановленому 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. 

Статтю виключено.  
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Стаття 23. Підстави та порядок 

припинення надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

 

1. Надання безоплатної вторинної 

правової допомоги припиняється за 

рішенням Центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у разі, 

якщо: 

1) особою подано неправдиві відомості з 

метою віднесення її до однієї з категорій 

осіб, які мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу; 

2) обставини чи підстави, за наявності 

яких особа була віднесена до однієї з 

категорій осіб, передбачених статтею 14 

цього Закону, припинили своє існування; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) особа користується захистом іншого 

захисника або залучила іншого 

Стаття 23. Підстави та порядок 

припинення надання безоплатної 

вторинної правничої допомоги 

 

1. Надання безоплатної вторинної 

правничої допомоги припиняється за 

рішенням центру безоплатної правничої 

допомоги у разі, коли:  

1) особою подано неправдиві відомості з 

метою віднесення її до однієї з категорій 

осіб, які мають право на безоплатну 

вторинну правничу допомогу; 

2) обставини чи підстави, за наявності 

яких особа була віднесена до категорій 

осіб, передбачених статтею 14 цього 

Закону, припинили своє існування;  

 

3) особа зловживає правом на 

безоплатну вторинну правничу 

допомогу, зокрема подає неодноразові 

звернення з одного й того ж правового 

питання, з якого особі надавалась 

безоплатна правнича допомога; не 

надає документів та доказів, що 

обґрунтовують вимоги особи щодо 

захисту її прав; неодноразово, без 

обґрунтованих підстав відмовляється 

від призначеного центром з надання 

безоплатної правничої допомоги 

адвоката чи працівника. 

 

4) особа користується захистом 

іншого захисника або залучила 

Розширено перелік підстав для 

припинення надання безоплатної 

вторинної правничої допомоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#n85
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представника у справі, за якою їй 

призначено захисника чи представника 

відповідно до цього Закону; 

 

 

 

 

4) особа використала всі національні 

засоби правового захисту у справі; 

 

5) особа, яка отримує безоплатну 

вторинну правову допомогу, оголошена в 

розшук у кримінальному провадженні; 

 

 

 

 

6) особа, яка отримує безоплатну 

вторинну правову допомогу, визнана 

безвісно відсутньою або оголошена 

померлою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

іншого представника у справі, за 

якою їй призначено захисника чи 

представника відповідно до цього 

Закону; 

 

 

 

5) особа використала всі національні 

засоби правового захисту в справі; 

 

Виключено. 

 

 

6) особа відмовилась від отримання 

безоплатної вторинної правничої 

допомоги; 

 

7) особа, якій надається безоплатна 

вторинна правнича допомога, померла, 

визнана безвісно відсутньою або 

оголошена померлою, крім випадків 

щодо реабілітації померлої особи; 

 

8) особа зловживає процесуальними 

правами або вимоги особи про захист, 

представництво інтересів або 

складання процесуальних документів 

є неправомірними; 

9) особа не виконує обов’язки 

суб’єктів права на безоплатну 

вторинну правничу допомогу, 

визначені частиною другою статті 261 

цього Закону;  
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2. За наявності підстав, передбачених 

пунктом 4 частини першої цієї статті, 

наказ Центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги про 

припинення надання безоплатної 

вторинної правової допомоги видається 

на підставі правового висновку, 

складеного адвокатом чи працівником 

такого центру. 

 

3. Особі, яка отримувала безоплатну 

вторинну правову допомогу відповідно до 

цього Закону, але втратила підстави для її 

отримання, правова допомога може 

надаватися на загальних підставах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. За наявності підстав, передбачених 

пунктами 3, 5, 6, 8, 9 частини першої 

цієї статті, рішення центру з надання 

безоплатної правничої допомоги про 

припинення надання безоплатної 

вторинної правничої допомоги 

приймається на підставі правового 

висновку, складеного адвокатом чи 

працівником такого центру.  

 

 

Норму виключено 

 

 

 

 

3. За наявності підстав, передбачених 

пунктом 4 частини першої цієї статті 

рішення центру з надання безоплатної 

правничої допомоги приймається на 

підставі правового висновку, 

складеного адвокатом або 

працівником центру, що 

підтверджується копією договору про 

надання правничої допомоги або 

ордера та протоколом процесуальної 

дії. Копія рішення центру з надання 

безоплатної правничої допомоги про 

припинення надання безоплатної 

вторинної правничої допомоги 

надсилається слідчому, дізнавачу, 

прокурору, слідчому судді чи суду. 
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4. У разі припинення надання безоплатної 

вторинної правової допомоги відповідно 

до пункту 1 частини першої цієї статті 

особа, яка отримувала таку допомогу, 

зобов’язана відшкодувати вартість 

фактичних витрат, пов’язаних з наданням 

допомоги. 

 

 

5. Надання безоплатної вторинної 

правової допомоги припиняється у разі 

повного виконання суб’єктом надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

своїх зобов’язань. 

 

 4. У разі припинення надання 

безоплатної вторинної правничої 

допомоги відповідно до пункту 1 

частини першої цієї статті особа, якій 

надавалася така допомога, зобов’язана 

відшкодувати вартість фактичних 

витрат, пов’язаних з наданням 

допомоги. 

 

5. Надання безоплатної вторинної 

правничої допомоги припиняється у 

разі повного виконання суб’єктом 

надання безоплатної вторинної 

правничої допомоги своїх зобов’язань. 

 

Стаття 25. Права суб’єктів надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги 

 

1. Суб'єкт надання безоплатної вторинної 

правової допомоги має право: 

… 

 

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/наказу 

Центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги; 

 

Стаття 25. Права суб’єктів надання 

безоплатної вторинної правничої 

допомоги 

 

1. Суб’єкт надання безоплатної 

вторинної правничої допомоги має 

право: 

… 

3) представляти права і законні інтереси 

осіб, які потребують безоплатної 

вторинної правничої допомоги, в судах, 

інших державних органах, органах 

місцевого самоврядування, перед 

іншими особами.  
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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; 

… 

 

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. 

4) запитувати і отримувати документи та 

інші матеріали або їх копії, необхідні у 

зв’язку з наданням безоплатної 

вторинної правничої допомоги в судах 

інших державних органах, органах 

місцевого самоврядування, перед 

іншими особами; 

 

2. Адвокат, який надає безоплатну 

вторинну правничу допомогу, має всі 

права та гарантії, встановлені Законом 

України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», іншими законами України. 

Стаття 26. Обов’язки суб’єктів надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги 

1. Адвокат або працівник Центру з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, 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 Верховною 

Радою України, та інших нормативно-

правових актів; 

2) надавати якісно та в необхідному обсязі 

Стаття 26. Обов’язки суб’єктів надання 

безоплатної вторинної правничої 

допомоги 

1. Адвокат або працівник центру з 

надання безоплатної правничої 

допомоги, які надають безоплатну 

вторинну правничу допомогу, 

зобов'язані: 

1) неухильно дотримуватися вимог 

Конституції України, цього Закону, 

міжнародних договорів України, згода 

на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, та інших 

нормативно-правових актів; 

2) надавати якісно та в необхідному 

обсязі безоплатну вторинну правничу 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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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, або 

наказів, виданих 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. 

Норма відсутня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

допомогу; 

3) приймати до провадження справи 

осіб, які потребують безоплатної 

вторинної правничої допомоги, 

відповідно до договорів, укладених з 

центром з надання безоплатної 

правничої допомоги, або рішень, 

прийнятих центром з надання 

безоплатної правничої допомоги про 

уповноваження працівника; 

 

4) не розголошувати конфіденційну 

інформацію про особу, яка стала 

відомою у зв’язку з наданням 

безоплатної вторинної правничої 

допомоги; 

5) у зв’язку з проведенням 

незалежного оцінювання якості 

надання безоплатної вторинної 

правничої допомоги з використанням 

інструменту рецензування («peer 

review») надавати, за згодою клієнта, 

відповідній комісії, інформацію та 

документи, пов’язані із наданням  

безоплатної вторинної правничої 

допомоги. 

 

2. Адвокат, який надає безоплатну 

вторинну правничу допомогу, має всі 

обов’язки, встановлені Законом України 

«Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», іншими законами України. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
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«Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», іншими законами України. 

 Стаття 26-1. Права та обов’язки 

суб’єктів права на безоплатну 

вторинну правничу допомогу 

1. Суб’єкт права на безоплатну 

вторинну правничу допомогу має 

право: 

1) звертатися до центру з надання 

безоплатної правничої допомоги 

(найближчого до місця фактичного 

проживання чи перебування) зі 

зверненням про надання безоплатної 

вторинної правничої допомоги;  

2) отримувати від центру з надання 

безоплатної правничої допомоги 

інформацію стосовно документів, що 

необхідно подати для прийняття 

рішення про надання безоплатної 

вторинної правничої допомоги;  

3) отримувати копію рішення про 

надання (відмову в наданні) 

безоплатної вторинної правничої 

допомоги; 

4) отримувати роз’яснення щодо 

порядку оскарження рішення про 

відмову в наданні безоплатної 

вторинної правничої допомоги; 

5) отримувати якісну, в повному 

обсязі та своєчасно безоплатну 

вторинну правничу допомогу; 

6) надавати центру з надання 

безоплатної правничої допомоги 

Врегульовано права та обов’язки 

суб’єктів права на безоплатну 

вторинну правничу допомогу. 
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письмову згоду на оцінювання якості 

наданої адвокатом/працівником 

центру безоплатної правничої 

допомоги; 

7) отримувати безоплатну вторинну 

правничу допомогу безперервно, 

зокрема у разі заміни адвоката або 

працівника уповноваженого центром 

з надання безоплатної правничої 

допомоги; 

 

8) отримувати безоплатну вторинну 

правничу допомогу в рамках всіх 

національних засобів правового 

захисту. 

2. Суб’єкт права на безоплатну 

вторинну правничу допомогу 

зобов’язаний: 

1) вчасно надавати центру з надання 

безоплатної вторинної правничої 

допомоги повні та правдиві відомості, 

необхідні для організації надання 

йому такої допомоги; 

2) невідкладно повідомляти центр з 

надання безоплатної правничої 

допомоги про припинення існування 

обставин чи підстав, за наявності 

яких особа була віднесена до 

категорій осіб, передбачених статтею 

14 цього Закону, а також про 

залучення ним іншого захисника 

(представника); 

3) відшкодовувати вартість 
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фактичних витрат, пов’язаних з 

наданням безоплатної вторинної 

правничої допомоги, у разі 

припинення її надання у зв’язку з 

встановленням факту подання 

неправдивих відомостей, що стали 

підставою для надання такої 

допомоги згідно ; 

4) нести всі необхідні витрати у своїй 

справі (судовий збір, витрати на 

оплату досліджень, експертиз тощо), 

крім витрат на правничу допомогу; 

5) з’являтися в узгоджений з центром 

з надання безоплатної правничої 

допомоги час та місце для організації 

надання безоплатної вторинної 

правничої допомоги; 

6) дотримуватися загальноприйнятих 

правил етики поведінки та 

спілкування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 27. Повноваження Кабінету 

Міністрів України у сфері надання 

безоплатної правової допомоги 

1. Кабінет Міністрів України:  

1) затверджує порядок і умови проведення 

конкурсу та вимоги до професійного 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 

Стаття 27. Повноваження Кабінету 

Міністрів України у сфері надання 

безоплатної правничої допомоги 

1. Кабінет Міністрів України:  

1) затверджує порядок і умови 

проведення конкурсу та вимоги до 

професійного рівня адвокатів, які 

залучаються до надання безоплатної 

вторинної правничої допомоги;  

 

виключено 
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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 вторинної 

правової допомоги про випадки 

затримання осіб;  

5) встановлює розмір та порядок оплати 

діяльності суб'єктів надання безоплатної 

вторинної правової допомоги; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) затверджує положення про 

Координаційний центр з надання 

правової допомоги. 

 

 

3) встановлює порядок і умови 

укладення договорів з адвокатами, які 

надають безоплатну вторинну правничу 

допомогу; 

4) встановлює порядок інформування 

центрів з надання безоплатної правничої 

допомоги про випадки затримання осіб;  

 

5) встановлює розмір, порядок та 

методику оплати діяльності суб'єктів 

надання безоплатної вторинної 

правничої допомоги; 

6) встановлює розмір та порядок 

оплати послуг з медіаціі, відновних 

практик при виведенні неповнолітніх 

із кримінального процесу адвокатам, 

що залучаються центрами з надання 

безоплатної правничої допомоги; 

7) встановлює розмір, порядок оплати 

послуг перекладачів та порядок їх 

залучення для забезпечення надання 

безоплатної вторинної правничої 

допомоги; 

8) встановлює розмір та порядок 

оплати послуг адвокатів-експертів з 

оцінювання якості надання 

безоплатної вторинної правничої 

допомоги; 

9) затверджує положення про 
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Координаційний центр з надання 

правничої допомоги. 

          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 правової 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 нормативно-

правових актів у сфері надання 

безоплатної правової допомоги; 

6) надає методичну допомогу органам 

виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування з питань, що стосуються 

Стаття 28. Повноваження Міністерства 

юстиції України у сфері надання 

безоплатної правничої допомоги 

1. Міністерство юстиції України: 

 

Виключено 

 

2) здійснює загальне управління у сфері 

надання безоплатної первинної 

правничої допомоги та безоплатної 

вторинної правничої допомоги; 

3) відповідає за впровадження та 

функціонування системи безоплатної 

вторинної правничої допомоги; 

4) утворює центри з надання 

безоплатної правничої допомоги; 

5) подає до Кабінету Міністрів України 

проекти законів та інших нормативно-

правових актів у сфері надання 

безоплатної правничої допомоги; 

Виключено. 

Вдосконалено перелік функцій 

Міністерства юстиції у сфері 

безоплатної правничої допомоги, 

зокрема виключено повноваження 

щодо координації центральних 

органів виконавчої влади у сфері 

безоплатної первинної правової 

допомоги, передбачено повноваження 

Міністерства юстиції щодо 

затвердження методики розрахунку 

середньомісячного доходу для 

визначення належності осіб до 

суб’єктів права на безоплатну 

вторинну правничу допомогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повноваження щодо надання 

методичної допомоги органам 
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надання безоплатної первинної правової 

допомоги; 

7) встановлює порядок ведення 

Координаційним центром з надання 

правової допомоги Реєстру адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову 

допомогу; 

8) забезпечує проведення конкурсів 

головними управліннями юстиції в 

Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі для 

залучення адвокатів для надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги; 

9) аналізує практику застосування цього 

Закону; 

10) затверджує стандарти якості надання 

безоплатної правової допомоги; 

11) співпрацює з центральними органами 

виконавчої влади з питань реалізації цього 

Закону; 

12) затверджує Типове положення про 

установи з надання безоплатної первинної 

правової допомоги; 

13) затверджує порядок та критерії 

залучення органами місцевого 

 

 

7) встановлює порядок ведення 

Координаційним центром з надання 

правничої допомоги Реєстру адвокатів, 

які надають безоплатну вторинну 

правничу допомогу 

 

Виключено. 

 

 

 

 

9) аналізує практику застосування цього 

Закону; 

10) затверджує стандарти якості надання 

безоплатної правничої допомоги; 

11) співпрацює з центральними 

органами виконавчої влади з питань 

реалізації цього Закону; 

12) затверджує Типове положення про 

установи з надання безоплатної 

первинної правничої допомоги; 

13) затверджує порядок та критерії 

місцевого самоврядування з питань, 

що стосуються надання безоплатної 

первинної правничої допомоги 

віднесено до повноважень 

Координаційного центру. 
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самоврядування юридичних осіб 

приватного права до надання безоплатної 

первинної правової допомоги; 

 

 

 

 

14) затверджує Положення про центри з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги 

 

Норма відсутня 

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. 

залучення органами місцевого 

самоврядування юридичних осіб 

приватного права до надання 

безоплатної первинної правничої 

допомоги; 

14) затверджує Положення про центри з 

надання безоплатної правничої 

допомоги; 

141) затверджує методику розрахунку 

середньомісячного доходу для 

визначення належності осіб до 

суб’єктів права на безоплатну 

вторинну правничу допомогу; 

15) виконує інші функції у сфері 

надання безоплатної правничої 

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 

Стаття 29. Фінансування безоплатної 

правової допомоги 

 

1. Фінансування безоплатної 

первинної правничої допомоги 

здійснюється за рахунок видатків 

Державного бюджету України на 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1091-12#n15
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органів виконавчої влади, місцевих 

бюджетів та інших джерел. 

 

утримання центрів з надання 

безоплатної правничої допомоги, 

місцевих бюджетів та інших джерел. 

 

 

 У тексті Закону: 

слова «Центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги» в усіх 

відмінках замінити словами «центр з 

надання безоплатної правничої 

допомоги» у відповідному відмінку; 

слова «центри з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги» в усіх 

відмінках замінити словами «центри з 

надання безоплатної правничої 

допомоги» у відповідному відмінку; 

слова «правові послуги» в усіх 

відмінках замінити словами 

«правничі послуги» у відповідному 

відмінку; 

слова «Координаційний центр з 

надання правової допомоги» у всіх 

відмінках замінити словами 

«Координаційний центр з надання 

правничої допомоги» у відповідному 

відмінку. 

 

Кримінальний процесуальний кодекс України 

Стаття 20. Забезпечення права на 

захист 

…… 

2. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, 

суд зобов’язані роз’яснити 

 

 

 

 

2. Слідчий, дізнавач, прокурор, 

слідчий суддя, суд зобов’язані 

Врегулювання можливості залучення 

захисника дізнавачем при здійсненні 

кримінальних проваджень щодо 

кримінальних проступків 
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підозрюваному, обвинуваченому його 

права та забезпечити право на 

кваліфіковану правову допомогу з боку 

обраного ним або призначеного 

захисника. 

…. 

роз’яснити підозрюваному, 

обвинуваченому його права та 

забезпечити право на кваліфіковану 

правову допомогу з боку обраного ним 

або призначеного захисника. 

 

Стаття 47. Обов’язки захисника 

….. 

2. Захисник зобов’язаний прибувати 

для участі у виконанні процесуальних дій 

за участю підозрюваного, 

обвинуваченого. У разі неможливості 

прибути в призначений строк захисник 

зобов’язаний завчасно повідомити про 

таку неможливість та її причини слідчого, 

прокурора, слідчого суддю, суд, а у разі, 

якщо він призначений органом 

(установою), уповноваженим законом на 

надання безоплатної правової допомоги, - 

також і цей орган (установу). 

….. 

Стаття 47. Обов’язки захисника 

 

2. Захисник зобов’язаний прибувати 

для участі у виконанні процесуальних 

дій за участю підозрюваного, 

обвинуваченого. У разі неможливості 

прибути в призначений строк захисник 

зобов’язаний завчасно повідомити про 

таку неможливість та її причини 

слідчого, дізнавача, прокурора, слідчого 

суддю, суд, а у разі, якщо він 

призначений органом (установою), 

уповноваженим законом на надання 

безоплатної правової допомоги, - також і 

цей орган (установу). 

… 

 

Стаття 48. Залучення захисника 

1. Захисник може у будь-який момент 

бути залученим підозрюваним, 

обвинуваченим, їх законними 

представниками, а також іншими особами 

за проханням чи згодою підозрюваного, 

обвинуваченого до участі у 

кримінальному провадженні. Слідчий, 

прокурор, слідчий суддя, суд зобов’язані 

Стаття 48. Залучення захисника 

1. Захисник може у будь-який 

момент бути залученим підозрюваним, 

обвинуваченим, їх законними 

представниками, а також іншими 

особами за проханням чи згодою 

підозрюваного, обвинуваченого до участі 

у кримінальному провадженні. Слідчий, 

дізнавач, прокурор, слідчий суддя, суд 
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надати затриманій особі чи особі, яка 

тримається під вартою, допомогу у 

встановленні зв’язку із захисником або 

особами, які можуть запросити захисника, 

а також надати можливість використати 

засоби зв’язку для запрошення захисника. 

Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд 

зобов’язані утримуватися від надання 

рекомендацій щодо залучення 

конкретного захисника. 

…. 

зобов’язані надати затриманій особі чи 

особі, яка тримається під вартою, 

допомогу у встановленні зв’язку із 

захисником або особами, які можуть 

запросити захисника, а також надати 

можливість використати засоби зв’язку 

для запрошення захисника. Слідчий,  

дізнавач, прокурор, слідчий суддя, суд 

зобов’язані утримуватися від надання 

рекомендацій щодо залучення 

конкретного захисника. 

 

Стаття 49. Залучення захисника 

слідчим, прокурором, слідчим суддею чи 

судом для здійснення захисту за 

призначенням 

1. Слідчий, прокурор, слідчий суддя 

чи суд зобов’язані забезпечити участь 

захисника у кримінальному провадженні у 

випадках, якщо: 

1) відповідно до вимог статті 52 цього 

Кодексу участь захисника є обов’язковою, 

а підозрюваний, обвинувачений не 

залучив захисника; 

2) підозрюваний, обвинувачений 

заявив клопотання про залучення 

захисника, але за відсутністю коштів чи з 

інших об’єктивних причин не може його 

залучити самостійно; 

3) слідчий, прокурор, слідчий суддя 

чи суд вирішить, що обставини 

Стаття 49. Залучення захисника 

слідчим, дізнавачем, прокурором, 

слідчим суддею чи судом для здійснення 

захисту за призначенням 

1. Слідчий, дізнавач, прокурор, 

слідчий суддя чи суд зобов’язані 

забезпечити участь захисника у 

кримінальному провадженні у випадках, 

якщо: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) слідчий, дізнавач, прокурор, 

слідчий суддя чи суд вирішить, що 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20200701#n781
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кримінального провадження вимагають 

участі захисника, а підозрюваний, 

обвинувачений не залучив його. 

Захисник може бути залучений 

слідчим, прокурором, слідчим суддею чи 

судом в інших випадках, передбачених 

законом, що регулює надання безоплатної 

правової допомоги. 

2. У випадках, 

передбачених частиною першою цієї 

статті, слідчий, прокурор виносить 

постанову, а слідчий суддя та суд 

постановляє ухвалу, якою доручає 

відповідному органу (установі), 

уповноваженому законом на надання 

безоплатної правової допомоги, 

призначити адвоката для здійснення 

захисту за призначенням та забезпечити 

його прибуття у зазначені у постанові 

(ухвалі) час і місце для участі у 

кримінальному провадженні. 

….. 

обставини кримінального провадження 

вимагають участі захисника, а 

підозрюваний, обвинувачений не залучив 

його. 

Захисник може бути залучений 

слідчим, дізнавачем, прокурором, 

слідчим суддею чи судом в інших 

випадках, передбачених законом, що 

регулює надання безоплатної правової 

допомоги. 

2. У випадках, 

передбачених частиною першою цієї 

статті, слідчий, дізнавач, прокурор 

виносить постанову, а слідчий суддя та 

суд постановляє ухвалу, якою доручає 

відповідному органу (установі), 

уповноваженому законом на надання 

безоплатної правової допомоги, 

призначити адвоката для здійснення 

захисту за призначенням та забезпечити 

його прибуття у зазначені у постанові 

(ухвалі) час і місце для участі у 

кримінальному провадженні. 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 52. Обов’язкова участь захисника 

…. 

Пункт відсутній 

Стаття 52. Обов’язкова участь 

захисника 

 

10) у разі написання підозрюваним 

у вчиненні кримінального проступку 

заяви щодо беззаперечного визнання 

своєї винуватості, згоди із 

встановленими досудовим 

 

 

 

 

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 302 КПК 

така заява повинна бути написана 

виключно в присутності захисника. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20200701#n767
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20200701#n767


63 

 

розслідуванням обставинами, 

ознайомлення з обмеженням права 

апеляційного оскарження згідно 

з частиною другою  статті 302 цього 

Кодексу та згоди з розглядом 

обвинувального акта у спрощеному 

провадженні – з моменту ініціювання 

написання такої заяви. 

 

Стаття 53. Залучення захисника для 

проведення окремої процесуальної дії 

1. Слідчий, прокурор, слідчий суддя 

чи суд залучають захисника для 

проведення окремої процесуальної дії в 

порядку, передбаченому статтею 49 цього 

Кодексу, виключно у невідкладних 

випадках, коли є потреба у проведенні 

невідкладної процесуальної дії за участю 

захисника, а завчасно повідомлений 

захисник не може прибути для участі у 

проведенні процесуальної дії чи 

забезпечити участь іншого захисника або 

якщо підозрюваний, обвинувачений 

виявив бажання, але ще не встиг залучити 

захисника або прибуття обраного 

захисника неможливе. 

 

 

 

Стаття 53. Залучення захисника для 

проведення окремої процесуальної дії 

1. Слідчий, дізнавач, прокурор, 

слідчий суддя чи суд залучають 

захисника для проведення окремої 

процесуальної дії в порядку, 

передбаченому статтею 49 цього 

Кодексу, виключно у невідкладних 

випадках, коли є потреба у проведенні 

невідкладної процесуальної дії за участю 

захисника, а зволікання з проведенням 

такої дії може спричинити втрату 

доказів, знищення, пошкодження, 

псування предметів, а також 

процесуальної дії, щодо якої цим 

Кодексом встановлені стислі строки 

проведення, а завчасно повідомлений 

захисник не може прибути для участі у 

проведенні процесуальної дії чи 

забезпечити участь іншого захисника, 

або якщо залучений захисник 

зловживає процесуальними правами, 

або якщо підозрюваний, обвинувачений 

Проаналізовано можливі 

невідкладні випадки для залучення 

на окрему процесуальну дію. 

Пропонуємо наступні випадки: 

зволікання з проведенням такої дії 

може спричинити втрату доказів, 

знищення, пошкодження, псування 

предметів, а також процесуальної 

дії, щодо якої цим Кодексом 

встановлені стислі строки 

проведення, якщо залучений 

захисник зловживає 

процесуальними правами. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20200701#n766
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20200701#n766
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2. Запросити захисника до участі в 

окремій процесуальній дії має право і сам 

підозрюваний, обвинувачений. Якщо 

потреби у проведенні невідкладних 

процесуальних дій за участю захисника 

немає і коли неможливе прибуття 

захисника, обраного підозрюваним, 

обвинуваченим, протягом двадцяти 

чотирьох годин, слідчий, прокурор, 

слідчий суддя, суд мають право 

запропонувати підозрюваному, 

обвинуваченому залучити іншого 

захисника. 

….. 

виявив бажання, але ще не встиг 

залучити захисника або прибуття 

обраного захисника неможливе. 

2. Запросити захисника до участі в 

окремій процесуальній дії має право і 

сам підозрюваний, обвинувачений. Якщо 

потреби у проведенні невідкладних 

процесуальних дій за участю захисника 

немає і коли неможливе прибуття 

захисника, обраного підозрюваним, 

обвинуваченим, протягом двадцяти 

чотирьох годин, слідчий, дізнавач, 

прокурор, слідчий суддя, суд мають 

право запропонувати підозрюваному, 

обвинуваченому залучити іншого 

захисника. 

 

Стаття 302. Клопотання прокурора 

про розгляд обвинувального акта у 

спрощеному провадженні 

…. 

2. Слідчий, прокурор зобов’язаний 

роз’яснити підозрюваному, потерпілому, 

представнику юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, зміст 

встановлених досудовим розслідуванням 

обставин, а також те, що у разі надання 

згоди на розгляд обвинувального акта у 

спрощеному порядку вони будуть 

позбавлені права оскаржувати вирок в 

Стаття 302. Клопотання прокурора 

про розгляд обвинувального акта у 

спрощеному провадженні 

 

 

2. Дізнавач, прокурор зобов’язаний 

роз’яснити підозрюваному, потерпілому, 

представнику юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження, зміст 

встановлених дізнанням обставин, а 

також те, що у разі надання згоди на 

розгляд обвинувального акта у 

спрощеному порядку вони будуть 

позбавлені права оскаржувати вирок в 

Приведення у відповідність із ст. 301 

КПК 
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апеляційному порядку з підстав розгляду 

провадження за відсутності учасників 

судового провадження, недослідження 

доказів у судовому засіданні або з метою 

оспорити встановлені досудовим 

розслідуванням обставини. Крім того, 

слідчий, прокурор зобов’язаний 

впевнитися у добровільності згоди 

підозрюваного, потерпілого та 

представника юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, на розгляд 

обвинувального акта у спрощеному 

провадженні. 

3. До обвинувального акта з 

клопотанням про його розгляд у 

спрощеному провадженні повинні бути 

додані: 

1) письмова заява підозрюваного, 

складена в присутності захисника, щодо 

беззаперечного визнання своєї 

винуватості, згоди із встановленими 

досудовим розслідуванням обставинами, 

ознайомлення з обмеженням права 

апеляційного оскарження згідно 

з частиною другою цієї статті та згоди з 

розглядом обвинувального акта у 

спрощеному провадженні; 

2) письмова заява потерпілого, 

представника юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, щодо згоди із 

встановленими досудовим розслідуванням 

обставинами, ознайомлення з обмеженням 

апеляційному порядку з підстав розгляду 

провадження за відсутності учасників 

судового провадження, недослідження 

доказів у судовому засіданні або з метою 

оспорити встановлені дізнанням 

обставини. Крім того, дізнавач, 

прокурор зобов’язаний впевнитися у 

добровільності згоди підозрюваного, 

потерпілого та представника юридичної 

особи, щодо якої здійснюється 

провадження, на розгляд обвинувального 

акта у спрощеному провадженні. 

3. До обвинувального акта з 

клопотанням про його розгляд у 

спрощеному провадженні повинні бути 

додані: 

1) письмова заява підозрюваного, 

складена в присутності захисника, щодо 

беззаперечного визнання своєї 

винуватості, згоди із встановленими 

дізнанням обставинами, ознайомлення з 

обмеженням права апеляційного 

оскарження згідно з частиною 

другою цієї статті та згоди з розглядом 

обвинувального акта у спрощеному 

провадженні; 

2) письмова заява потерпілого, 

представника юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження, щодо 

згоди із встановленими дізнанням 

обставинами, ознайомлення з 

обмеженням права апеляційного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20200701#n2684
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20200701#n2684
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20200701#n2684
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права апеляційного оскарження згідно 

з частиною другою цієї статті та згоди з 

розглядом обвинувального акта у 

спрощеному провадженні; 

3) матеріали досудового 

розслідування, у тому числі документи, 

які засвідчують беззаперечне визнання 

підозрюваним своєї винуватості. 

….. 

 

оскарження згідно з частиною 

другою цієї статті та згоди з розглядом 

обвинувального акта у спрощеному 

провадженні; 

3) матеріали дізнання, у тому числі 

документи, які засвідчують беззаперечне 

визнання підозрюваним своєї 

винуватості. 

 

Закон України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» 

Стаття 25. Надання адвокатом 

безоплатної правової допомоги 

1. Порядок та умови залучення адвокатів 

до надання безоплатної правової 

допомоги встановлюються законом. 

2. Оцінка якості, повноти та 

своєчасності надання адвокатами 

безоплатної первинної правової 

допомоги здійснюється за зверненням 

органів місцевого самоврядування, а 

безоплатної вторинної правової 

допомоги - за зверненням органу 

(установи), уповноваженого законом на 

надання безоплатної правової 

допомоги, комісіями, утвореними для 

цієї мети радами адвокатів регіонів. 

 

Стаття 25. Надання адвокатом 

безоплатної правової допомоги 

1. Порядок та умови залучення адвокатів 

до надання безоплатної правової 

допомоги встановлюються законом. 

 

2. Забезпечення якості надання 

адвокатами безоплатної вторинної 

правничої допомоги здійснюється 

шляхом упровадження механізму 

незалежного оцінювання якості 

наданої правничої допомоги з 

використанням інструменту 

рецензування («peer review») 

комісіями незалежного оцінювання 

якості надання безоплатної вторинної 

правничої допомоги, утвореними в 

установленому порядку, та 

відібраними ними на конкурсних 

засадах адвокатами-експертами. 

Врегулювання питання забезпечення 

якості надання безоплатної правничої 

допомоги шляхом упровадження 

механізму оцінювання якості наданої 

правової допомоги з використанням 

інструменту рецензування («peer 

review»). 

 

Стаття 48. Рада адвокатів регіону Стаття 48. Рада адвокатів регіону Врегульовано повноваження Ради 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20200701#n2684
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20200701#n2684
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20200701#n2684
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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 адвокатів 

регіону з числа адвокатів, стаж 

адвокатської 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 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 голови 

ради обирають зі свого складу заступника 

голови та секретаря ради. 

Голова, заступник голови, секретар, член 

ради адвокатів регіону не можуть 

одночасно входити до складу 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури, Вищої кваліфікаційно-

 

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 адвокатів 

регіону з числа адвокатів, стаж 

адвокатської 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 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 голови 

ради обирають зі свого складу 

заступника голови та секретаря ради. 

Голова, заступник голови, секретар, член 

ради адвокатів регіону не можуть 

одночасно входити до складу 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури, Вищої кваліфікаційно-

адвокатів регіону внесення 

пропозицій Раді адвокатів України 

щодо кандидатур членів регіональні 

комісії незалежного оцінювання 

якості надання безоплатної вторинної 

правничої допомоги з відповідною 

спеціалізацією. 
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дисциплінарної комісії адвокатури, 

ревізійної комісії адвокатів регіону, 

Вищої ревізійної комісії адвокатури, Ради 

адвокатів України, комісії з оцінювання 

якості, повноти та своєчасності надання 

адвокатами безоплатної правової 

допомоги. 

Голова, заступник голови, секретар, член 

ради адвокатів регіону можуть бути 

достроково відкликані з посади за 

рішенням органу адвокатського 

самоврядування, який їх обрав на посаду. 

4. Рада адвокатів регіону: 

… 

10) утворює комісію з оцінювання 

якості, повноти та своєчасності 

надання адвокатами безоплатної 

правової допомоги; 

 

дисциплінарної комісії адвокатури, 

ревізійної комісії адвокатів регіону, 

Вищої ревізійної комісії адвокатури, 

Ради адвокатів України. 

 

 

 

 

Голова, заступник голови, секретар, член 

ради адвокатів регіону можуть бути 

достроково відкликані з посади за 

рішенням органу адвокатського 

самоврядування, який їх обрав на посаду. 

4. Рада адвокатів регіону: 

 

… 

10) вносить пропозиції Раді адвокатів 

України щодо кандидатур членів 

регіональної комісії незалежного 

оцінювання якості надання 

безоплатної вторинної правничої 

допомоги;  

Стаття 55. Рада адвокатів України 

… 

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. 

Стаття 55. Рада адвокатів України 

 

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. 

Врегульовано повноваження Ради 

адвокатів України щодо 

затвердження порядку формування 

комісії незалежного оцінювання 

якості надання безоплатної вторинної 

правничої допомоги за погодженням 

з Координаційним центром з надання 

правової допомоги та внесення  

подання Міністерству юстиції 

України щодо її складу. 
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Голова, заступник голови, секретар, член 

Ради адвокатів України можуть бути 

достроково відкликані з посади за 

рішенням органу адвокатського 

самоврядування, який обрав їх на посаду. 

Голова, заступник голови, секретар, член 

Ради адвокатів України не можуть 

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: 

… 

5) затверджує регламент конференції 

адвокатів регіону, положення про раду 

адвокатів регіону, положення про 

кваліфікаційно-дисциплінарну комісію 

адвокатури, положення про ревізійну 

комісію адвокатів регіону, положення 

про комісію з оцінювання якості, 

повноти та своєчасності надання 

адвокатами безоплатної правової 

допомоги; 

 

Голова, заступник голови, секретар, 

член Ради адвокатів України можуть 

бути достроково відкликані з посади за 

рішенням органу адвокатського 

самоврядування, який обрав їх на посаду. 

Голова, заступник голови, секретар, 

член Ради адвокатів України не можуть 

одночасно входити до складу ради 

адвокатів регіону, кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, 

Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури, ревізійної комісії 

адвокатів регіону, Вищої ревізійної 

комісії адвокатури.  

 

 

4. Рада адвокатів України: 

… 

5) затверджує регламент конференції 

адвокатів регіону, положення про раду 

адвокатів регіону, положення про 

кваліфікаційно-дисциплінарну комісію 

адвокатури, положення про ревізійну 

комісію адвокатів регіону, порядок 

формування комісії незалежного 

оцінювання якості надання 

безоплатної вторинної правничої 

допомоги за погодженням з 

Координаційним центром з надання 

правничої допомоги; 
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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 адвокатського 

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 

професійних і соціальних прав адвокатів; 

10) приймає рішення про розпорядження 

коштами і майном Національної асоціації 

адвокатів України відповідно до 

призначень коштів і майна, визначених 

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 

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 адвокатського 

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 

професійних і соціальних прав адвокатів; 

10) приймає рішення про розпорядження 

коштами і майном Національної асоціації 

адвокатів України відповідно до 

призначень коштів і майна, визначених 

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 
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регіонів; 

12) визначає друкований орган 

Національної асоціації адвокатів України; 

13) забезпечує ведення офіційного веб-

сайту Національної асоціації адвокатів 

України; 

 

 

 

 

 

 

14) виконує інші функції відповідно до 

цього Закону та рішень з’їзду адвокатів 

України. 

регіонів; 

12) визначає друкований орган 

Національної асоціації адвокатів 

України; 

13) забезпечує ведення офіційного веб-

сайту Національної асоціації адвокатів 

України; 

13-1) вносить подання Міністерству 

юстиції України щодо складу комісії 

незалежного оцінювання якості 

надання безоплатної вторинної 

правничої допомоги, регіональних 

комісій незалежного оцінювання 

якості надання безоплатної вторинної 

правничої допомоги; 

14) виконує інші функції відповідно до 

цього Закону та рішень з’їзду адвокатів 

України. 

У тексті Закону слова «, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової 

допомоги» виключити. 

 II. Прикінцеві та перехідні 

положення  

 

1. Цей Закон набирає чинності з 

дня, наступного за днем його 

опублікування. 

 

2. Кабінету Міністрів України у 

тримісячний строк з дня набрання 

чинності цим Законом: 

розробити необхідні нормативно-
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правові акти для реалізації цього 

Закону; 

 

привести свої нормативно-правові 

акти у відповідність із цим Законом; 

 

забезпечити приведення 

міністерствами, іншими 

центральними органами виконавчої 

влади їх нормативно-правових актів у 

відповідність із цим Законом. 

 

 


