
 

вул. Космонавтів, 61 
м. Миколаїв, 54020, Україна 
 
Т. (0512) 44-54-60, 44-54-61 
Е: mykolaiv1.mykolaiv@legalaid.mk.ua  
 

www.legalaid.gov.ua 

 
 

Миколаївський місцевий 

центр з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги  

 

Підстави та порядок припинення надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Безоплатна вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає у 

створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. 

Надання безоплатної вторинної правової допомоги припиняється за рішенням 

Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у разі, якщо: 

1) особою подано неправдиві відомості з метою віднесення її до однієї з категорій 

осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу; 

2) обставини чи підстави, за наявності яких особа була віднесена до однієї з 

категорій осіб, передбачених статтею 14  Закону, припинили своє існування; 

3) особа користується захистом іншого захисника або залучила іншого 

представника у справі, за якою їй призначено захисника чи представника відповідно до 

цього Закону; 

4) особа використала всі національні засоби правового захисту у справі; 

5) особа, яка отримує безоплатну вторинну правову допомогу, оголошена в розшук 

у кримінальному провадженні; 

6) особа, яка отримує безоплатну вторинну правову допомогу, визнана безвісно 

відсутньою або оголошена померлою. 

За наявності підстав, передбачених пунктом 4 частини першої статті 23 Закону, 

наказ Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги про припинення надання 

безоплатної вторинної правової допомоги видається на підставі правового висновку, 

складеного адвокатом чи працівником такого центру. 

Особі, яка отримувала безоплатну вторинну правову допомогу відповідно до цього 

Закону, але втратила підстави для її отримання, правова допомога може надаватися на 

загальних підставах. 

У разі припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно 

до пункту 1 частини першої статті 23 Закону особа, яка отримувала таку допомогу, 

зобов’язана відшкодувати вартість фактичних витрат, пов’язаних з наданням допомоги. 

Надання безоплатної вторинної правової допомоги припиняється у разі повного 

виконання суб’єктом надання безоплатної вторинної правової допомоги своїх зобов’язань. 

Отримати консультацію з правових питань можна у Миколаївському місцевому 

центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює за адресою: 54056, 

м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 61, тел. (0512) 44-54-60, 44-54-61 

Перейти на офіційну сторінку на Facebook можна за посиланням. 

Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної 

правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в 

межах України безкоштовні. 

Знайти найближчий місцевий Центр або Бюро правової допомоги можна 

за посиланням.  

Ще більше консультацій на інформаційному ресурсі WikiLegalAid, який можна 

знайти за посиланням wiki.legalaid.gov.ua. 
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