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ПОЛОЖЕННЯ 

про Гарячу лінію 
з питань захисту прав членів ВГО «Асоціація правників України»  

від протиправних дій державних органів і третіх осіб 
 
 

1. Визначення термінів 
 

Терміни, в тому числі з великої букви, вживаються у цьому Положенні у значенні, яке їм 
надається у Статуті Асоціації. Терміни, які не вживаються у Статуті Асоціації або значення 
яких відрізняється від значення, яке їм надається у Статуті Асоціації, вживаються у цьому 
Положенні в такому значенні: 
 
Проект — проект «Гаряча лінія з питань захисту прав членів ВГО «Асоціація правників 
України» від протиправних дій державних органів і третіх осіб». 
Координатор – член Асоціації правників України, що здійснює загальне керівництво та 
нагляд за розвитком проекту «Гаряча лінія з питань захисту прав членів ВГО «Асоціація 
правників України» від протиправних дій державних органів і третіх осіб», затверджується 
Правлінням АПУ терміном на два роки. 
Оперативний черговий – співробітник або доброволець Асоціації правників України, що 
здійснює, згідно із графіком, цілодобовий прийом заявок від адвокатів на надання 
допомоги. 
Черговий адвокат – правник, член Асоціації, який добровільно згодився надавати 
правову допомогу та зареєструвався у Реєстрі чергових адвокатів. 
 
 

2. Загальні положення 
 

2.1. Положення про Гарячу лінію з питань захисту прав членів ВГО «Асоціація правників 
України» від протиправних дій державних органів і третіх осіб (Далі — Положення) 
регламентує порядок організації роботи Гарячої лінії з питань захисту прав членів 
Асоціації від протиправних дій або бездіяльності державних органів і третіх осіб (Далі — 
Гаряча лінія), прийом, реєстрацію й облік звернень, що надійшли від членів Асоціації. 
2.2. Місія Гарячої лінії — захист прав членів Асоціації, потерпілих від протиправних дій або 
бездіяльності з боку державних органів і третіх осіб. 
2.3. Гаряча лінія — це одна з форм підтримки Асоціацією її членів в ситуаціях, що 
вимагають негайної організації доступу до юридичної допомоги необхідної спрямованості, 
а також інформування громадськості про протиправні дії державних органів і третіх осіб 
щодо членів Асоціації та належного реагування Асоціації та юридичної спільноти України. 
 

3. Організація роботи 

3.1. Серед співробітників Секретаріату або добровольців Асоціації обирається 
Оперативний черговий, який забезпечує належне функціонування Гарячої лінії, своєчасне 
реагування на звернення членів Асоціації, виконує роль комунікаційного центру для 
членів Асоціації, які звернулися за допомогою, інформує Чергового адвоката відносно 
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надзвичайної події та розвитку ситуації до його прибуття на місце та організовує 
оповіщення адвокатів-добровольців для додаткової допомоги, загальне інформування 
інших органів 
3.2. Оперативним Черговим  здійснюється збір і попередня обробка інформації, що 
надходить на Гарячу лінію в телефонному й он-лайн режимах, а також узагальнення та 
систематизація такої інформації.  

3.3. Оперативний Черговий та Черговий адвокат користуються Методикою реагування ВГО 
«Асоціація правників України» на протиправні дії державних органів і третіх осіб відносно 
членів Асоціації у своїй діяльності в межах Проекту. 
3.4. У випадку необхідності публічного вираження громадської позиції Асоціації за фактом 
звернення члена Асоціації на Гарячу лінію усі представницькі дії від імені Асоціації 
здійснюються Президентом Асоціації. 
3.5. Звернення членів Асоціації, що надійшли на Гарячу лінію, за поданням Оперативного 
чергового направляються із супровідним листом за підписом Президента або Віце-
президента Асоціації по приналежності посадовим особам органів державної влади, 
місцевого самоврядування, керівникам підприємств, організацій, установ, засобів масової 
інформації для розгляду й вживання заходів. 
 

4. Реєстр Чергових адвокатів 

4.1. Оперативний черговий створює та веде реєстр Чергових адвокатів Гарячої лінії. Дані 
реєстру (фотокартка, ПІБ, посаду, сфера компетенції, найменування юридичної 
фірми/компанії, інші відомості, надані при реєстрації) є відкритими та повинні бути 
розміщені на веб-сайті Асоціації. 
4.2. Черговим адвокатом Гарячої лінії може стати будь-який правник, член Асоціації, який 
добровільно згодився надавати правову допомогу в межах проекту за запитом Асоціації та 
зареєструвався у Реєстрі Чергових адвокатів. 
4.3. Основне призначення Чергових адвокатів —надання оперативної юридичної допомоги 
члену Асоціації, якому така допомога знадобилася у зв'язку з протиправними діями або 
бездіяльністю державних органів і третіх осіб. Чергові адвокати безпосередньо виконують 
процесуальні дії, що пов’язані зі зверненням члена Асоціації на Гарячу лінію. 
 

5. Організація бази чергових  

5.1. Розподіл за територіальним принципом: Оперативний черговий Асоціації знаходиться 
в офісі АПУ, і в разі настання надзвичайної події повідомляє Чергового адвоката 
відповідного регіону. 
5.2. Розподіл в межах території: в регіоні питання захисту адвокатів закріплені за 
адвокатами компаній, що мають кримінальну практику. Чергування відбувається згідно 
графіку. 
5.3. В регіонах створюється графік чергування та забезпечується можливість реагування 
Чергового адвоката в будь-яку хвилину його дня чергування. Цією інформацією по Україні 
цілодобово володіє Оперативний черговий АПУ. 
5.4.Технічне забезпечення роботи Чергових адвокатів компенсується за рахунок 
грошового фонду. Механізм компенсації більш детально описано в Методиці реагування 
ВГО «Асоціація правників України» на протиправні дії державних органів і третіх осіб 
відносно членів Асоціації  
      
 

6. Заключні положення 

6.1. Положення затверджується Правлінням. 
6.2. За рішенням Правління до цього Положення можуть бути внесені зміни та доповнення. 


