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Миколаївський місцевий
центр з надання
безоплатної вторинної
правової допомоги

Суб'єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу
Безоплатна правова допомога - правова допомога, що гарантується державою та
повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України,
місцевих бюджетів та інших джерел.
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 вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає у
створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.
Види правових послуг
Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:
1) захист;
2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну
вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого
самоврядування, перед іншими особами;
3) складення документів процесуального характеру.
Суб'єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу
Право на безоплатну вторинну правову допомогу згідно з цим Законом та
іншими законами України мають такі категорії осіб:
1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний
дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого
відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп
населення, а також особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що
призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для
непрацездатних осіб - на всі види правових послуг, передбачених частиною другою статті
13 Закону.
2) діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які
перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій
чи збройного конфлікту, - на всі види правових послуг, передбачені частиною
другою статті 13 Закону.
2-1) внутрішньо переміщені особи - на всі види правових послуг,
передбачених частиною другою статті 13 Закону;
2-2) громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо
переміщених осіб, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13
Закону, з питань, пов’язаних з отриманням довідки про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи, до моменту отримання довідки про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи;
2-3) громадяни України - власники земельних ділянок, які проживають у сільській
місцевості, - на всі види правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 Закону;

2-4) громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, - на
правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 Закону, з питань,
пов’язаних із захистом порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів
фізичних осіб (в тому числі про відшкодування шкоди, завданої внаслідок обмеження у
здійсненні права власності на нерухоме майно або його знищення, пошкодження) у зв’язку
із збройною агресією Російської Федерації та тимчасовою окупацією території України;
3) особи, до яких застосовано адміністративне затримання, - на правові послуги,
передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 Закону;
4) особи, до яких застосовано адміністративний арешт, - на правові послуги,
передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 Закону;
5) особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства
вважаються затриманими, - на правові послуги, передбачені пунктами 1 і 3 частини другої
статті 13 Закону;
6) особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, - на
правові послуги, передбачені пунктами 1 і 3 частини другої статті 13 Закону;
7) особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до
положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим,
прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або
проведення окремої процесуальної дії, а також особи, засуджені до покарання у вигляді
позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або
обмеження волі, - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13
Закону;
8) особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які
потребують додаткового або тимчасового захисту", - на всі види правових послуг,
передбачені частиною другою статті 13 Закону, з моменту подання особою заяви про
визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, до прийняття
остаточного рішення за заявою, а також іноземці та особи без громадянства, затримані з
метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення, з моменту затримання;
8-1) особи, які звернулися із заявою про визнання особою без громадянства, - на всі
види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 Закону, з дня подання
особою заяви про визнання особою без громадянства до прийняття остаточного рішення за
заявою, а також під час отримання дозволу на імміграцію, оформлення посвідки на
тимчасове чи постійне проживання;
9) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, які мають особливі заслуги та
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв
нацистських переслідувань, - на всі види правових послуг, передбачених частиною другою
статті 13 Закону;
9-1) особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання
статусу особи, на яку поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини
другої статті 13 Закону, - до моменту прийняття рішення про надання такого статусу.
10) особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності
фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної
дієздатності фізичної особи, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини
другої статті 13 Закону, протягом розгляду справи в суді;
11) особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в
примусовому порядку, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої
статті 13 Закону, протягом розгляду справи в суді;

12) особи, реабілітовані відповідно до законодавства України, - на правові послуги,
передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 Закону, стосовно питань, пов'язаних з
реабілітацією;
13) особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою
статі, - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 Закону;
14) викривачі у зв’язку з повідомленням ними інформації про корупційне або
пов’язане з корупцією правопорушення - на всі види правових послуг,
передбачені частиною другою статті 13 Закону.
Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають громадяни держав, з якими
Україна уклала відповідні міжнародні договори про правову допомогу, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також іноземці та особи без
громадянства відповідно до міжнародних договорів, учасником яких є Україна, якщо такі
договори зобов'язують держав-учасниць надавати певним категоріям осіб безоплатну
правову допомогу.
Суб’єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу, визначені пунктами
1, 2-1, 2-2, 8, 9, 12, 13 частини першої статті 14 Закону, мають право на отримання такої
допомоги не більше шести разів протягом бюджетного року та не більше ніж за шістьома
дорученнями/наказами про надання безоплатної вторинної правової допомоги, виданими
центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, одночасно.
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.

