Рішення 
Одеської міської ради 
№ 1406-VII від 07.12.2016р. 




Про затвердження Положення про комунальну установу «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Одесі» у новій редакції

	Відповідно до статей 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 133 Податкового кодексу України, статті 57 Господарського кодексу України, законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про безоплатну правову допомогу», наказу Міністерства юстиції України від 28 березня                   2012 року № 483/5 «Про затвердження Типового положення про установу з надання безоплатної первинної правової допомоги», з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України Положення про комунальну установу «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Одесі» Одеська міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про комунальну установу «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Одесі» у новій редакції (додається).

2. Доручити директору комунальної установи «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Одесі» здійснити заходи з державної реєстрації Положення, зазначеного у пункті 1 цього рішення, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань законності, депутатської етики та реалізації державної регуляторної політики.


Міський голова 								          Г. Труханов
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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ 
«СПЕЦІАЛІЗОВАНА УСТАНОВА З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ
ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У М. ОДЕСІ» 
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Одеса – 2016


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНА УСТАНОВА З НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У                              М. ОДЕСІ» (далі – Установа) утворюється рішенням Одеської міської ради з урахуванням потреб територіальної громади м. Одеси для надання безоплатної первинної правової допомоги відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу». 
	Найменування Установи:
	Повна назва: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНА УСТАНОВА З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У М. ОДЕСІ». 
	Скорочена назва: КУ «ПРАВОВА ДОПОМОГА». 
	Засновником Установи є Одеська міська рада (далі – Засновник). Координацію діяльності Установи здійснює юридичний департамент Одеської міської ради (далі – уповноважений орган).
	Місцезнаходження Установи: 65004, м. Одеса, пл. Думська, 1.
Установа є бюджетною неприбутковою організацією. 
	Установа є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації.
Установа може мати відокремлене майно, самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, бланки та штампи, необхідні для організації своєї роботи, рахунки в органах Державної казначейської служби України.
	Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про безоплатну правову допомогу», іншими нормативно-правовими актами законодавства України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
 
МЕТА І ЗАВДАННЯ УСТАНОВИ
	Основною метою діяльності Установи є забезпечення інформування особи про її права і свободи, порядок їх реалізації та відновлення у разі їх порушення, а також порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб. 
	Діяльність Установи ґрунтується на принципах: 
- верховенства права; 
- законності; 
- доступності безоплатної правової допомоги;
- забезпечення якості безоплатної правової допомоги. 
	Установа відповідно до покладених на неї завдань: 
	Розглядає звернення осіб про надання безоплатної первинної правової допомоги.
	Надає правову інформацію.
	 Надає консультації і роз'яснення з правових питань. 
	Складає заяви, скарги та інші документи правового характеру (крім документів процесуального характеру). 
	Надає допомогу в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації. 
	Інформує членів територіальної громади про можливість отримання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті, веб-сайтах органу місцевого самоврядування та/або в засобах масової інформації шляхом розповсюдження інформаційних матеріалів. 
	Узагальнює інформацію про надану безоплатну первинну правову допомогу, зокрема щодо кількості та категорій осіб, які звернулись по таку допомогу, та щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, звітує перед уповноваженим органом. 
	Установа під час виконання покладених на неї завдань: 
	Взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами. 
	Сприяє громадським організаціям, іншим об'єднанням громадян у реалізації права на отримання безоплатної правової допомоги. 
	Сприяє волонтерській діяльності у сфері надання безоплатної правової допомоги. 
	Веде облік проведеної роботи з надання безоплатної правової допомоги та готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до її компетенції.
	Установа має право: 
	Вносити пропозиції Засновнику та/або керівнику уповноваженого органу щодо вдосконалення роботи з надання безоплатної правової допомоги.
	Подавати пропозиції до проекту бюджету міста Одеси з питань, що належать до її компетенції.
	Залучати спеціалістів підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками для розгляду питань, що належать до її компетенції.
	Одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до її компетенції.


ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ
3.1.	До виключної компетенції Засновника відноситься:
3.1.1.	Затвердження Положення про Установу, внесення змін до нього.
3.1.2.	Прийняття рішення про припинення діяльності Установи.
	Безпосереднє керівництво Установою здійснює директор, який призначається та звільняється з посади за рішенням Засновника. 
	Директором Установи може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту та досвід роботи на керівних посадах не менше ніж два роки, досвід роботи в галузі права є перевагою. 
	Директор Установи:
	Організовує роботу Установи, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Установу завдань, звітує перед Засновником та/або уповноваженим органом. 
	Вибуває у відрядження або відпустку на підставі розпорядження міського голови, за погодженням з уповноваженим органом.
	Видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.
	За погодженням з уповноваженим органом призначає на посади та звільняє з посад працівників Установи.
	Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки працівників Установи, приймає рішення щодо заохочення працівників Установи та застосування до них дисциплінарних стягнень.
	Вносить на розгляд уповноваженого органу пропозиції щодо структури, штатного розпису та кошторису Установи.
	Здійснює особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, та забезпечує проведення особистого прийому висококваліфікованими працівниками, які можуть вчасно, якісно та у повному обсязі надати роз’яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов’язків.
	Забезпечує доступність, своєчасність та якість безоплатної первинної правової допомоги, що надається Установою.
	Забезпечує регулярне вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, що звертаються по надання безоплатної первинної правової допомоги, та готує відповідну звітну інформацію, яку подає Засновнику та/або уповноваженому органу не рідше ніж раз на півроку.
	Забезпечує цільове використання коштів та майна Установи, організовує ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання та подання звітності в установленому порядку.
	Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства України. 
	Працівниками Установи, до повноважень яких належить безпосередньо надання безоплатної первинної правової допомоги, можуть бути громадяни, які мають вищу юридичну освіту. Професійні вимоги до інших працівників Установи визначаються її директором.


МАЙНО УСТАНОВИ
Майно Установи є власністю територіальної громади міста Одеси та належить їй на праві оперативного управління.
	Майно Установи складають матеріальні та нематеріальні активи, основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображена у її самостійному балансі.
	
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВИ
Фінансово-господарська діяльність Установи здійснюється на основі її кошторису. Головним розпорядником бюджетних коштів визначається уповноважений орган – юридичний департамент Одеської міської ради.
	Установа одержує бюджетні кошти відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів органу місцевого самоврядування.
	Джерелами формування кошторису Установи є:
- кошти бюджету м. Одеси;
- власні надходження, отримані у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі:
- гранти, благодійні внески, добровільні пожертвування організацій, підприємств, фондів і громадян; 
- інше майно, придбане на підставі та у спосіб, не заборонені законодавством України.
5.4. Установі забороняється встановлювати плату за надання будь-якого з видів правових послуг безоплатної первинної правової допомоги та за видачу особам бланків заяв, звернень, запитів, довідок, інших документів, подання яких передбачено законодавством для реалізації прав і свобод громадянина.
5.5. Доходи Установи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.
5.6. Установі забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновника, працівників Установи (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), органу управління та інших пов’язаних з ними осіб.

6. Припинення діяльності Установи

8.1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації.
8.2. Реорганізація Установи здійснюється рішенням Засновника.
8.3. Ліквідація Установи здійснюється рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством України.
8.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Установи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Одеси, або зараховуються до бюджету міста Одеси.  
8.5. Ліквідація Установи вважається завершеною, а Установа припиняє свою діяльність з дати внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 



Секретар ради                                                                                     О. Потапський



