Додаток до наказу комунальної установи «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Одесі» від 20.07.2015  № 47


ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян
в комунальній установі «Спеціалізована установа з надання
безоплатної первинної правової допомоги у м. Одесі»
Визначення термінів:
Правова допомога - надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення.
Безоплатна правова допомога (БПД)- правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.
Суб'єкти права на безоплатну первинну правову допомогу - особи, що знаходяться під юрисдикцією України.
Безоплатна первинна правова допомога (БППД) - вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Безоплатна вторинна правова допомога (БВПД) - вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.
Суб'єкти права на безоплатну первинну правову допомогу - право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України та цим Законом мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.
Законні представники - батьки, усиновителі, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів, які виконують функції опікунів і піклувальників;
Правові послуги - надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань; складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; забезпечення захисту особи від обвинувачення; надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.
Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована(Прізвище, ім’я, по батькові тощо). 
База персональних даних (БПД) - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.
Згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. 
Знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу.
Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання тощо. 
1. Загальні положення
Цей Порядок встановлює єдині вимоги з організації особистого прийому осіб, що звертаються для надання безоплатної первинної правової допомоги до структурних підрозділів комунальної установи «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Одесі» (далі – КУ «Правова допомога»), включаючи реєстрацію, облік і контроль за виконанням.
	Структурні підрозділи КУ «Правова допомога» (далі - Юридичні (територіальні) відділи) підпорядковуються безпосередньо керівництву установи.
	Відповідальність за організацію особистого прийому в Юридичних (територіальних) відділах, дотримання вимог цього Положення всіма працівниками установи покладається на директора, заступника директора та керівників відповідних юридичних відділів установи.
	Юридичні (територіальні) відділи організовують та здійснюють надання безоплатної первинної правової допомоги у відповідних за розташуванням - Київському, Приморському, Малиновському та Суворовському районах м. Одеси. 
	Юридичні (територіальні)  відділи у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України «Про безоплатну правову допомогу», Законом України «Про захист персональних даних», іншими нормативно-правовими актами законодавства України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, Положенням про установу та Положеннями про відділи.
	Роботу Юридичного (територіального) відділу забезпечує начальник відділу, який, відповідно до покладених на нього посадових обов’язків, спрямовує і координує його роботу.
2. Завдання і функції
Основними завданнями, покладеними на КУ «Правова допомога», є забезпечення доступу до інформування осіб про їх права і свободи, порядок їх реалізації та відновлення у разі їх порушення, а також про порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.
Діяльність КУ «Правова допомога» ґрунтується на принципах верховенства права, законності, доступності  та забезпечення якості безоплатної первинної правової допомоги, що надається спеціалістами установи.
	Спеціалісти КУ «Правова допомога», відповідно до покладених на них обов’язків та в межах своєї компетенції, визначеної статтею 7 розділу ІІ Закону України «Про безоплатну правову допомогу»,: 
- розглядають звернення осіб про надання безоплатної первинної правової допомоги; 
- надають правову інформацію; 
- надають консультації і роз'яснення з правових питань; 
- складають заяви, скарги та інші документи правового характеру (крім документів процесуального характеру); 
- надають допомогу в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації. 
3. Організація особистого прийому громадян
3.1.	Керівництво та Юридичні (територіальні) відділи установи здійснюють особистий прийом громадян за зверненнями за затвердженими графіками особистого прийому громадян на поточний рік.

Код структурного підрозділу
Найменування структурного підрозділу
Дні прийому
Часи прийому, включаючи
обідню перерву:
з 13.00 до 13.30
01

Адміністрація
Понеділок
(за попереднім  записом)
з 14.00 до 17.00
02
Юридичний відділ у Київському районі м.Одеси
Понеділок
 –
Четвер
з 10.00 до 13.00
з 13.30 до 17.30


П’ятниця
з 10.00 до 13.00
з 13.30 до 16.30
03
Юридичний відділ у Приморському районі м.Одеси
Понеділок
–
Четвер
з 10.00 до 13.00
з 13.30 до 17.30


П’ятниця
з 10.00 до 13.00
з 13.30 до 16.30
04
Юридичний відділ у Малиновському районі м.Одеси
Понеділок
–
Четвер
з 10.00 до 13.00
з 13.30 до 17.30


П’ятниця
з 10.00 до 13.00
з 13.30 до 16.30
05
Юридичний відділ у Суворовському районі м.Одеси
Понеділок
–
Четвер
з 10.00 до 13.00
з 13.30 до 17.30


П’ятниця
з 10.00 до 13.00
з 13.30 до 16.30
3.2.	Порядок особистого прийому громадян спеціалістами КУ «Правова допомога» оприлюднюється на офіціальному сайті Одеської міської ради, засобах інформації, а також вивішується в приміщеннях Юридичних (територіальних) відділів та у місцях, зручних для вільного огляду.
3.3.	Питання, з якими звертаються громадяни до спеціалістів КУ «Правова допомога», по змозі вирішуються під час прийому в день їх звернення, в межах встановленого часу за затвердженими графіками особистого прийому громадян. 
Якщо звернення потребує більш детального розгляду, такій особі пропонується повторне відвідування, з погодженням дати та часу наступного прийому у зручний для неї час, або надання відповіді на звернення у письмовому вигляді (за умови надання особою повної інформації для можливості коректного розгляду такого звернення).
3.4. Несвоєчасний початок приймання осіб,  які звернулися, та його припинення раніше встановленого часу без поважних причин неприпустимі.
4. Контроль за якістю надання правової допомоги
4.1.	В КУ «Правова допомога» застосовується журнальна форма реєстрації документів з використанням як традиційно – рукописної форми ведення журналів, так і створених за допомогою ПК, враховуючи особливості основної діяльності та специфіки роботи установи.
4.2.	Для забезпечення контролю за якістю правової допомоги, що надається особам, що звернулися по правову допомогу до спеціалістів установи, застосовуються наступні форми обліку:
-	«Облікова картка особистого прийому особи, яка звернулася для надання безоплатної первинної правової допомоги» - оформлюється виключно за особистою згодою особи, що звернулася по первинну правову допомогу до установи (додаток 1). *
Підтвердженням дійсного є обов’язкове оформлення працівником установи згоди на обробку персональних даних та врученням під розпис такій особі Повідомлення про включення її персональних даних до Бази персональних даних КУ «Правова допомога».
*(Працівники установи не несуть відповідальності за достовірність наданих персональних даних особою, що звернулась по правову допомогу);
-	«Повідомлення про включення персональних даних до Бази персональних даних» (додаток 2).
-	«Журнал реєстрації особистого прийому осіб, які звернулася для надання безоплатної первинної правової допомоги» (додаток 3);
-	«Облікова картка письмового звернення та звернення за допомогою технічних (електронних) засобів зв’язку» (додаток 4);
-	«Журнал реєстрації письмових звернень» (додаток 5);
-	«Журнал реєстрації особистого прийому громадян керівництвом установи» (додаток 6);
-	«Повідомлення про право та порядок отримання безоплатної вторинної правової допомоги» (додаток 7).
-	 «Звіт про роботу комунальної установи «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Одесі» станом з 01.01._р. по 31.12._р.» - щомісячно, наростаючим підсумком (додаток 8).
4.3.	У разі, якщо особа, що звернулася до установи, не надає згоду на обробку своїх персональних даних, передбачених формою «Облікової картки особистого прийому особи, яка звернулася для надання безоплатної первинної правової допомоги» (прізвище, ім’я, по батькові, вік тощо), працівник установи, зобов’язується у будь-якому разі надати повною мірою правову допомогу, а всі попередньо отримані у паперовому вигляді данні знищити в присутності такої особи, що є знеособленням персональних даних за зверненням.*
* У даному випадку, реєстрація в журнальній формі обліку звернень є обов’язковою з зазначенням питання за зверненням, витраченого часу на консультування, а також поміткою «інформація не надана» або «вилучено із БПД»  (в графі  «Журналу реєстрації особистого прийому осіб, які звернулася для надання безоплатної первинної правової допомоги», що стосується ідентифікації такої особи).

4.4.	Звернення для надання безоплатної первинної правової допомоги особам, що визнані судом недієздатними або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються особисто їх опікунами чи піклувальниками.

4.5.	Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання вторинної правової допомоги, працівник, який проводить особистий прийом, зобов'язаний роз'яснити їй порядок доступу до вторинної правової допомоги та порядок доступу до безоплатної вторинної правової допомоги з перенаправленням до відповідного територіального Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
В такому разі, працівники установи не несуть відповідальності за надану особою інформацію, щодо визначення категорії та майнового стану особи, як суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу.*
*Застосовується - «Повідомлення про право та порядок отримання безоплатної вторинної правової допомоги».


4.6.	Для реалізації своїх завдань в сфері надання безоплатної первинної правової допомоги працівники КУ «Правова допомога» мають право:
-	одержувати безоплатно необхідну інформацію від державних органів, установ, організацій у порядку, встановленому чинним законодавством;
-	залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, громадських організацій, спеціалістів сторонніх організацій у межах їх компетенції.

4.7.	Працівникам КУ «Правова допомога» суворо забороняється:
-	встановлювати будь-яку плату за надання правової допомоги, що включає – консультування, оформлення заяв, звернень, запитів, видачу особам витягів із законодавчої бази, інформаційних довідок, бланків та інших документів;
-	надавати будь-які послуги, не пов’язані зі специфікою діяльності установи (вторинна правова допомога, у т.ч. адвокатські послуги; розроблення індивідуальних пакетів документів - статутів, положень тощо; копіювання не пов’язаних документів тощо)
-	надавати правову допомогу від імені КУ «Правова допомога» за індивідуальним запрошенням приватних або юридичних осіб, без попереднього погодження з керівництвом установи.

4.8.	У разі, якщо особа не задоволена якістю наданої працівником установи первинної правової допомоги за зверненням, вона має право на оскарження дій або бездіяльності такого працівника у керівника КУ «Правова допомога», за підпорядкованістю, в усному - на особистому прийомі, або письмовому вигляді.
4.9. Керівництво установи розглядає скаргу на дії працівника Юридичного (територіального) відділу установи та вживає відповідних заходів для усунення порушень з обов’язковим письмовим повідомленням особи-заявника про розгляд та вжиті, за результатами службового розслідування, заходи.

4.10.	Працівники КУ «Правова допомога» зобов'язуються:
-	дотримуватись дійсного Порядку організації та проведення особистого прийому в установі;
-	не допускати порушень прав і свобод людини і громадянина;
-	консультувати осіб, що звернулися до установи про всі можливі шляхи врегулювання спору чи вирішення питання;
-	повідомляти керівників відповідних установ, підприємств та організацій у разі отримання конкретних даних про порушення прав та законних інтересів особи, вимог законодавства;
-	без попереднього погодження з суб’єктом персональних даних не розголошувати стороннім особам конфіденційну інформацію та персональні дані, що сталі відомі під час надання правової допомоги, у разі коли дійсне сприяє вирішенню питання за зверненням;
-	дотримуватись етичних норм, бути коректним і ввічливим у спілкуванні з особами, що звертаються за правовою допомогою до установи, чуйно ставитись до їх проблем та життєвих обставин, незалежно від їхнього способу життя, поведінки, соціального і національного походження, статі тощо.
-	не допускати застосування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
До працівників, які порушують норми етичного кодексу застосовуються заходи дисциплінарного та матеріального впливу.

4.11. Працівники КУ «Правова допомога», згідно із законодавством, особисто та за посадовими обов’язками відповідальні за якість та повноту наданої безоплатної первинної правової допомоги та за схоронність документів, що отримані в процесі роботи зі зверненнями.
4.12. Відмова установи у наданні безоплатної первинної правової допомоги, може бути оскаржена в установленому законом порядку до суду, відповідно розділу V Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

4.13.	Для забезпечення правил користування приміщеннями загального користування, заходів безпеки працівники установи зобов'язуються сприяти виявленню в адмінбудівлі осіб зі зброєю; з легкозаймистими, вибуховими та отруйними речовинами; з явними ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння; з явними ознаками психічного розладу або інфекційного захворювання; у тому числі осіб з валізами, господарськими сумками та великогабаритними пакунками, рекламних агентів та розповсюджувачів будь-якої продукції.
4.14.	При виникненні надзвичайної ситуації (пожежа, аварія, стихійне лихо, спрацювання сигналізації тощо) діяти згідно діючої в адмінбудівлі інструкції.


Директор										С.І.Коваленко


