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ПОЛОЖЕННЯ
про Центр правової підтримки осіб, постраждалих внаслідок військового
вторгнення Національної академії правових наук України та Державного
вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»
1. Загальні положення
1.1.

«Центр

правової

підтримки

осіб

постраждалих

внаслідок

військового вторгнення» (далі – Центр), створений для організаційноконсультативної підтримки осіб, які постраждали внаслідок військового
вторгнення Російської Федерації.
1.2. Засновниками Центру виступають Національна академія правових
наук України (далі – НАПрН України) та Державний вищий навчальний заклад
«Ужгородський

національний

університет»

(далі

–

Університет).

Місцезнаходження Центру – Україна, м. Ужгород, вул. Капітульна, 26. Центр
функціонує на громадських засадах.
1.3. Основною метою Центру є сприяння реалізації державної політики у
сфері надання правової допомоги особам, які постраждали внаслідок
військового вторгнення та вимушено шукають безпечний притулок як в межах
території України, так і за її межами.
1.4. У своїй діяльності Центр керується чинним законодавством
України, Статутами НАПрН України та Університету, цим Положенням та
іншими нормативно-правовими актами України.
2. Завдання Центру
2.1. До основних завдань Центру відноситься:
– забезпечення

організаційно-консультативної

постраждали внаслідок військової агресії;

підтримки

осіб,

які
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– надання письмових науково-правових висновків на запити юридичних
осіб, постраждалих внаслідок військової агресії;
– надання

правової

допомоги

внутрішньо

переміщеним

особам,

допомога в отриманні такими особами статусу біженця в Україні та за її
межами;
– підготовка пропозицій до проектів та чинних нормативно-правових
актів;
– співпраця з міжнародними неурядовими організаціями з питань
реалізації та відновлення порушених прав людини внаслідок військової агресії;
– збір та фіксація фактів порушень прав людини внаслідок воєнного
вторгнення;
– організація та проведення спільних науково-практичних конференцій,
семінарів, «круглих столів» тощо;
– участь у проведенні грантових наукових досліджень.
2.2. При потребі Центр може залучати до роботи інших фахівців у галузі
права, що здійснюють незалежну професійну діяльність, а також спеціалістів у
галузі надання медичної та психологічної допомоги.
3. Права Центру
3.1. Для реалізації покладених завдань Центр має право співпрацювати з
судовими та правоохоронними органами, органами державної влади, місцевого
самоврядування та іншими суб’єктами.
4. Керівництво Центру
4.1. Центр очолює керівник в особі декана юридичного факультету
Університету на термін введення воєнного стану та подолання наслідків
військового вторгнення в Україні. Керівник організовує роботу Центру та
вживає заходів щодо забезпечення виконання основних завдань Центру.
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5. Науково-методичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності Центру
5.1. Наукові установи НАПрН України забезпечують науково-методичну
діяльність Центру.
5.1. Університет здійснює організаційне, матеріально-технічне та
кадрове забезпечення Центру відповідно до Статуту університету.
6. Взаємодія Центру з закладами вищої освіти,
науковими установами та НАПрН України
6.1. Взаємодія Центру з закладами вищої освіти, науковими установами
та організаціями здійснюється через керівництво Університету, а з науковими
установами та підрозділами НАПрН України – через керівництво НАПрН
України.
7. Прикінцеві положення
7.1. Реорганізація або ліквідація Центру проводиться за рішенням
Засновників.
7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться за спільним
рішенням Засновників Центру.

