
М ІН ІС Т Е Р С Т В О  Ю С Т И Ц ІЇ  У К РА ЇН И

Н А К А З

від Ки.'н

Про затвердж ення П оложення  
про представника У повноваж еною  
у справах Є вропейського суду з праь людини 
і регіональне відділення Секретаріат}
У повноваж еного у справах  
Є вропейського суду з прав людини

Відповідно до постанови Кабінету Міністрі» 4 країни від 09 жовтня 
2019 року №  870 «Деякі питання територіальних органів Міністерства 
юстиції» та Положення про Уповноваженого у справах Європейського суду з 
прав людини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 31 травня 2006 року № 784,

Н АКАЗУЮ :

1. Затвердити Положення про представника Уповноваженого у справах 
Європейського суду з прав людини і регіональне відділення Секретаріату 
Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, іцо додається

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції 
України від 14.03.2019 № 764/5 «Про затвердження Положення про 
представника Уповноваженого у справах Європейського суд з прав людини 
і регіональне відділення Секретаріату Уповноваженого у справах 
Європейського суду з прав людини».

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти па заступника
Міністра -  Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини 
Ліщину І.Ю.

Міністр Денис МАЛІОСЬКА
г? г. „ ; . . ■|  V ?  Г  ^ Г ї  •

Головний ! : * .



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
__________ р. № _______

ПОЛОЖЕННЯ
про представника У повноваж еного у справах Європейського суду з прав  

лю дини і регіональне відділення С екретаріату У повноваж еного у 
справах Є вропейського суду з прав лю дини

1. Діяльність Уповноваженого у справах Європейського суду з прав 
людини (далі — Уповноважений у справах ЄСПЛ) на регіональному рівні 
забезпечують представники Уповноваженого ) справ ..ч Європейського суду з 
прав людини, що працюють у складі міжрегіональних територіальних органів 
Міністерства юстиції (далі -  міжрегіональне управління) і очолюють 
регіональні відділення Секретаріату Уповноваженого у справах 
Європейського суду з прав людини (далі регіональне відділення).

2. Представник Уповноваженого у справах Європейського суду з прав 
людини (далі — представник Уповноваженого) і регіональне відділення у 
своїй діяльності керуються Конституцією України, Конвенцією про захист 
прав людини і основоположних свобод та протоколами до неї (далі -  
Конвенція), законами, актами Президента України, Кабінет)-' Міністрів 
України, міжнародними договорами України, Регламентом Європейського 
суду з прав людини, Положенням про Міністерство юстиції України, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України зід 02 липня 
2014 року № 228, Положенням про Уповноваженого у справах 
Європейського суду з прав людини, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 31 травня 2006 року № 7.л4, Порядком забезпечення 
представництва України під час розгляду справ у  Європейському суді з прав 
людини, затвердженим постановою Кабінету Мік:с; гін України від 29 квітня 
2004 року № 553, Положенням гро міжрегі; <-;а. - ; ••тх-.влшня Міністерства 
юстиції України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України 
23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 23 червня 2011 року за № 759/19497 (у редакції наказу Міністерства 
юстиції України від 23 жовтня 2019 року ЛГа 3228/5), ; шм Положенням.



3. За письмовим поданням відповідною начальника міжрегіонального 
управління наказом Міністра юстиції України за погодженням з 
Уповноваженим у  справах ЄСГЇЛ представником Уповноваженого 
визначається перший заступник (заступник) начальника міжрегіонального 
управління.

3.1. У разі виникнення обставин, за яких особа, визначена 
представником Уповноваженого, не може виконувати обов'язки 
представника Уповноваженого, начальник відповідного міжрегіонального 
управління у 10-денний строк звершаться з поданням до Міністра юстиції 
України про припинення виконання обов’язків представника 
Уповноваженої о такою особою  та визначення нового представника 
Уповноваженого у порядку, визначеному ну. к ом З цьою  Положення.

3.2. У разі виникнення обставин, за яких особа, визначена 
представником Уповноваженого, тимчасово не може виконувати ці 
обов’язки, його обов’язки виконуї . гьник міжрегіонального управління.

4. З метою виконання доручень представник Уповноваженого 
відповідно до покладених на нього завдань.

4.1. Координує роботу регіонального відділення.

4.2. У встановлений строк відповідає на запити Уповноваженого у 
справах ССПЛ.

4.3. Надсилає до  державних органів, оріадів иевого самоврядування 
запити стосовно надання матеріалів ! пояснень у справах про порушення 
Конвенції.

4.4. Щ ороку до 25 грудня інформує Уповноваженого у справах ЄСПЛ 
про діяльність регіонального відділення, виконання відповідних доручень та 
проведення публічних заходів за звітний період.

4.5. У випадках, якщо доручення не може бути виконане у 
встановлений термін або існують перешкод?; для виконання доручення 
Уповноваженого у спраї ПЛ, преді гавник $аженого своєчасно 
інформує про це Уповноваженого у справах ЄСП

4.6. Представник Уповноваженого несе персоналі,чу відповідальність 
за діяльність регіонального відділення перед Уповноважені м у справах 
ЄСПЛ.

5. Представник Уповноваженого має право:



5.1. З метою виконання доручень Уповноваженого у справах ЄСІТЛ 
звертатись до державних органів і з запитами про надання доказів, матеріалів 
та інформації у справах, що знаходяться в провадженні Європейського суду з 
прав людини, та отримувати відповідні докази, матеріали та інформацію.

5.2. Брати участь у засіданнях і нарадах з питань, що належать до його 
компетенції.

6. Регіональне відділення створю*, ться при міжрегіональних 
управліннях.

7. До складу регіонального відділення залучаються державні службовці 
відповідних міжрегіональних управлінь. До :клиду регіонального відділення 
на безоплатній основі можуть в> одит - 1 иредсіа>:и -.ки державних органів, 
зокрема обласних державних адміністрацій, судових оріанш, >ериторіальних 
органів прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України тощо, а також 
представники громадських організацій (за погодженням з їх керівниками).

8. Склад регіонального відділенню шилі до і ьої ;• за письмовим 
поданням представника Уповноваженого затверджу ют .ся Уповноваженим у 
справах ЄС'ПЛ.

9. Основними завданнями регіонального ві;сділення є:

9.1. Виконання доручень Уповноваж 'ного у справах СС1Ш стосовно 
збору доказів, матеріалів та інформації у с кг.:.ч нр< поруці „мня Україною 
Конвенції, справах за заявами У г іпч :.-сч юрм.іенн; Конвенції 
іншими Договірними Сторонами, а гак..-» пі. час роз ;яду - трак за заявами 
громадян України або юридичних осіб резидентів України проти інших 
Договірних Сторін, у яких Україна залучена як третя сторона.

9.2. Інформування населення про положення Конвенції, практику 
Європейського суду з прав людини, діял 'ніеті. та порядок звернення до  
Європейського суду з прав людини.

9.3. Надання роз’яснень посадовим осо а іержавних органів, органів 
місцевого самоврядування щодо застосування Конвенції та практики 
Європейського суду з прав людини як джерела права.

10. На виконання основних завдань регі ік: 1 ілел.ія:

10.1. За дорученням Уповнов кеної щ івах ЄСГІЛ збирає та 
надсилає Секретаріату Уповноваж ■..-ноіч • ;■ >. і • пі..-. ; опелеького суду з прав 
людини докази, матеріали та інформацію у справах, що знаходяться в



Провадженні Європейського суду і прав ЛЮ/ШК'; '! дкож іншу інформацію, 
необхідну для забезпечення діяльності Уповноваженого у справах ЄСПЛ.

10.2. Здійснює прийом громадян { питань діяльності та порядку 
звернення до Європейського -’уду і Прав людині,, роз'яснює положенім 
Конвенції та практики Європейського суду з прав ;.к>дини.

10.3. Бере участь в організації та проведенні навчання з питань 
роз’яснення, тлумачення і застосування положень Конвенції.

Керівник Секретаріату 
Уповноваженого у справах 
Європейського суду з нраи л ю д и н и  5 . _ О. ДАВИДЧУК


