
ЛЮБОТИНСЬКА MICЬKA РАДА
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Вiд 30 грудня 2015 р. ль 2б7

Про органiзацiю надання безоплатноТ
правовоI допомоги виконкомом
Люботинськоi MicbKoi ради

З метою забезпечення отриманнrI |ромадянами УкраiЪи, iноземцями, особаrчrи
без громадянства, гарантованоi Конституцiею Украiни безоплатноi правовоi допомоги,
надапня правових послуг, спрямованих на забезпеченшI реалiзацii прав i свобод
людини i громадянина, з€lхисту прав i свобод, на виконання Закону Украiни оопро

безоплатну правову допомОry", кер5rючись п.п. 20, п. 4 ст. 42 Закону УкраiЪи .'Про
мiсцеве самоврядуваннrI в YKpaiHi":

1. Покласти на вiддiл юридичного забезпечення функцii з надання виконавчим
KoMiTeToM Люботинсъкоi мiсъкоi ради XapKiBcbKoi областi безоплатноI первинноi
правовоi допомоги з питанъ, що н€шежатъ до його компетенцii, за BciMa видами
правових послуг' визначених Законом Украiъи "про безоплатну правову допомоц'',
зокрема:

надання правовоi iнформацii;
надання консулътацiй i роз'яснень з правових питань;
скJIаданшI заяв, скарг та iнших документiв правового характеру (KpiM

документiв процесу€tльного характеру);
надання допомоги в забезпеченнi достуtry особи до вторинноi правовоi

допомоги та медiацii.
2. Затвердити графiк особистого прийому осiб, якi потребуютъ безоплатноi

правовоi допомоги, з питанЬ, Що налбжать до компетенцiI виконкому, працiвниками
вiддiлу юридичного забезпечення:

- вiвmорок з 9.00-16.00, перерва з 12.00-12.45
- cepeda 10.00-12.00
- п'яmнuця з 9.00-15.45, перерва з 12.00-12.45

З. Вiддirry юридшIНого забеЗпеченнЯ (Кондратенко О.С.):
2.1. Забезпечити розгляд звернень про надання безоплатноi первинноi правовоi

ДОПОМОГИ, ЯКi НаДХОДЯТЪ ДО Виконкому з питанъ, що н€rпежать до його поrrra"a"цii.
2.2. Забезпечити проведення особистого прийому осiб, що потребують

безоплатноi первинноi правовоi допомоги, з питань, що наJIежатъ до компетенцii
виконкому, згiдно затвердженого графiку.



3. Вiддiry забезпеченнrI дiяльностi виконкому та внутрiшнъоi полiтики (Iщенко
Т.О.):

3.1. Забезпечити здiйснення роботи з ресстрацii та окремого облiку звернень,
якi надходятЪ дО виконкоМу Люботинськоi-мiсъкоТ ради " .rор"дr.у, визначеному
законом Украiни оопро безоплатну правову допомоry''.

3.2. Забезпечити оприлюднення графiка особистого прийому осiб, що
потребують безоплатноi первинноi правовоi допомоги, з питань, що належать до
компетенцii виконкому, працiвниками вiддiлry юридичного забезпеченшI та кадровоi
роботи цIляхом його розмiщення на офiцiйному веб-сайтi виконавчого *orir.ry
Люботинсъкоi мiсъкоi ради.

4. Розпорядження мiського голови вiд 06.09.2O1I р. Ns 154 ,,Про органiзацiю
надання безоплатноi правовоi допомоги виконкомоМ JIrоботинсъкоi мiськоi Ради''
вважати таким, що втратило чиннiстъ.

мiський голова Л.I. Лазуренко

ПОГОДЖЕНО:
Юрист виконкому О.С. Кондратенко


