
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ДО ЧЕРКАСЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ 

 З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

 Згідно із Законом України «Про безоплатну правову допомогу» кожен громадянин 

України має гарантовану Конституцією України можливість отримати в повному обсязі 

безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб 

отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених цим Законом. 

 Черкаський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги здійснює надання як первинної правової допомоги так і вторинної: 

 Безоплатна первинна правова допомога охоплює такі види правових послуг, як 

надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, складення заяв, 

скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального 

характеру), надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової 

допомоги та медіації. 

 Вторинна безоплатна правова допомога включає захист, здійснення 

представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого 

самоврядування, перед іншими особами, складання документів процесуального характеру. 

ХТО МАЄ ПРАВО ОТРИМАТИ ЦІ ВИДИ ДОПОМОГИ: 

 Безоплатна первинна правова допомога надається кожній особі, тобто громадянам 

України, іноземцям, особам без громадянства, в тому числі біженцям, які перебувають під 

юрисдикцією України. 

 Безоплатну вторинну правову допомогу, (тобто право на адвоката за рахунок 

держави мають лише визначені законом категорії громадян ), такі як: 

- малозабезпечені особи,  

- інваліди, які отримують пенсію або допомогу у розмірі що не перевищує двох 

прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб; 

- 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; 

-  внутрішньо переміщені особи, громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх 

на облік як внутрішньо переміщених осіб; 

- особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту"; 

- 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 
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трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських 

переслідувань; 

- особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної 

особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності 

фізичної особи; 

- особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в 

примусовому порядку; 

- особи, реабілітовані, відповідно до законодавства України; 

- особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі . 

(ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу») 

 

ПОРЯДОК НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

 Основним критерієм є дохід, який отримує особа. Для працездатних осіб середній 

дохід за шість останніх місяців не повинен перевищувати 3682 грн, а для непрацездатних 

осіб - 2870 грн.  

 Для того, щоб отримати адвоката потрібно надати місцевому центру довідку про 

доходи за останні 6 місяців, паспорт та ідентифікаційний код. Незалежно від доходів, 

право на адвоката за рахунок держави з усіх питань мають учасники АТО та внутрішньо 

переміщені особи.  

 Центр приймає рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги на 

протязі 10 календарних днів та призначає адвоката. 

 

 

 

 


