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БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА: ФАКТИ ТА ПОДІЇ

Вектор розвитку системи БПД –

потреби громадян і держави

Цифрові технології допоможуть

Три  насичені  дні  стратегічної  сесії

керівного складу системи БПД дали змогу

відповісти  на  ключові  питання  розвитку

системи.  Удосконалення  системи  буде

зорієнтоване  на  потреби  громадян,

насамперед представників вразливих груп,

в  отриманні  якісної  і  доступної  правової

допомоги. 

Читати детальніше

Об'єднати зусилля для захисту прав осіб із



людям з вадами слуху

отримати правову допомогу

інвалідністю  зі  слуху,  спрощення  їх

доступу  до  БПД.  Це  головна  мета

меморандуму  про  співпрацю,  що

підписали 4 грудня Координаційний центр з

надання правової допомоги, Всеукраїнська

громадська  організація  інвалідів

«Українське  товариство  глухих»  та  ТОВ

«Технології для людей».

Читати детальніше

Павло Петренко відкрив у Києві правовий клуб «PRAVOKATOR»

Міністр юстиції Павло Петренко взяв участь в урочистому відкритті п’ятого міжрегіонального

правового клубу «PRAVOKATOR» у Києві. Він наголосив, що Міністерство юстиції продовжує

розвиток  системи  безоплатної  правової  допомоги  –  одного  з  найбільших  соціальних

проектів Уряду, який дає можливість українцям захищати свої права та інтереси.

Читати детальніше

Стартував Всеукраїнський тиждень права
10  грудня  в  Україні  стартував  Всеукраїнський  тиждень  права,  який



проводиться щорічно з 2008 року з нагоди прийняття Загальної декларації прав людини. Головна

мета – розповісти людям, які  у них є права, як ними скористатись та як їх захистити.  Директор

Координаційного центру Олексій  Бонюк  взяв  участь  у  дискусії  «Захист  прав людини –  ключове

завдання державної політики», що відбулася під час урочистого відкриття Всеукраїнського тижня

права.

Читати детальніше 

«Знаково, що у 25-ту річницю незалежності

нашої  країни  найбільш  незахищені

громадяни  країни,  які  не  могли  собі

дозволити  адвоката,  отримали  право  на

належну  якісну  правову  допомогу.

Координаційний  центр  спільно  з

Міністерством  юстиції  працюють  над  тим,

щоб  наші  громадяни  отримували  правову

допомогу,  щоб  підвищувалася  їх  правова

грамотність»,  –  зазначив  директор

Координаційного  центру  з  надання

правової допомоги Олексій Бонюк. 

Система БПД та органи поліції забезпечать поінформованість про право на
захист

«Затримала  поліція  –  негайно  вимагай  адвоката!  Його  участь  гарантує

держава». Плакати та наліпки з таким змістом надруковані та розміщені в

органах  і  підрозділах  Національної  поліції  України  та  слідчих  ізоляторах

Державної кримінально-виконавчої служби. Спільна інформаційна кампанія

реалізується  Міністерством  юстиції  та  Міністерством  внутрішніх  справ  за

участі Координаційного центру з надання правової допомоги та за підтримки Ради Європи.

Читати детальніше 

Затримала  поліція  –  негайно  вимагай

адвоката!  Затримані,  заарештовані,  узяті

під  варту  та  засуджені  мають  право  на

адвоката,  послуги якого оплачує держава.

Плакати та наліпки з нагадуванням про це

право з’явилися в підрозділах Національної

поліції  та  слідчих  ізоляторах  державної

кримінально-виконавчої служби. 



Стартував пілотний проект залучення юрклініки КНУ ім. Т.Шевченка до надання
БПД

На початку 2019 року запрацює пілотний проект,  у межах якого юридична

клініка  «Pro  bono»  Київського  національного  університету  ім.  Т.  Шевченка

надаватиме  безоплатну  правову  допомогу.  У  першу  чергу  йдеться  про

надання  первинної  правової  допомоги,  а  згодом  розглядатиметься

можливість  представництва  у  судах  інтересів  громадян  у  малозначних

справах.

Читати детальніше 

Половина молоді хоче отримувати правові консультації за допомогою
цифрових технологій

Такі  дані  опитування,  що  провело  Міністерство  юстиції  України  спільно  з

молодіжним проектом ЮНІСЕФ «U-Report». Були опитані близько 11,9 тис.

респондентів з різних регіонів України віком від 14 до 34 років.

Читати детальніше 

Українська система надання безоплатної правової допомоги – для іноземних
партнерів

Українсько-канадський  проект  «Доступна  та  якісна  правова  допомога  в

Україні»  переклав  англійською  «Огляд  системи  надання  безоплатної

правової допомоги в Україні», який є результатом співпраці Координаційного

центру з надання правової допомоги та проекту.

Читати детальніше 

В Україні відкрили правничу Вікіпедію – WikiLegalAid



Кожна людина, маючи лише доступ до інтернету, може отримати правову консультацію через

довідково-інформаційну  платформу  WikiLegalAid.  Інформаційний  ресурс  WikiLegalAid  за

адресою wiki.legalaid.gov.ua презентували 13 грудня.

Читати детальніше

Статистичні дані щодо роботи системи надання безоплатної правової

допомоги

Переглянути та завантажити

Правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО»



Право  власності  на  земельну  ділянку

переходить  до  спадкоємців  на  загальних

підставах  зі  збереженням  її  цільового

призначення.  Якщо  спадкоємець  прийняв

спадщину, у складі якої є нерухоме майно,

він  зобов'язаний  звернутися  до  нотаріуса

або уповноваженої на це посадової особи

органу  місцевого  самоврядування  за

видачею свідоцтва про право власності на

нерухоме майно. 

До вашої уваги новий випуск телепрограми

«Я МАЮ  ПРАВО!»  на  тему  «Захист  прав

споживачів».  Оскарження  неправомірних

дій  продавця  наразі  не  є  досить

розповсюдженою  практикою  в  Україні,

особливо,  порівнюючи  з  країнами  Європи

та  США.  Водночас  за  порушення  прав

споживача  передбачається  серйозна

відповідальність.  Щоб  мати  змогу  в

майбутньому  захистити  свої  права,

споживач  повинен  обов'язково  вимагати

чек (гарантійний талон), що засвідчує факт

купівлі. 

Українське  законодавство  дає  дуже

широкий спектр гарантій захисту трудових

прав громадянина. У позасудовому порядку

захистити  ці  права  можна  наступним

чином:  провести  усні  переговори  з

власником чи уповноваженим ним органом

безпосередньо  або  з  участю  профспілки;

подати  відповідну  письмову  заяви  без

обмеження  строку  її  подачі  на  ім'я

роботодавця; зробити письмове звернення



до  комісії  з  трудових  спорів  (у  разі  її

створення)  –  розгляд  має  відбутись

упродовж 10 днів з дня подання заяви. 

Чи брали ви хоча б раз споживчий кредит?

З  чергового  випуску  програми  «Я  МАЮ

ПРАВО»  ви  дізнаєтеся,  які  права  має

споживач  та  як  не  стати  заручником

банківських маніпуляцій. 

Про права дітей у ігровій формі розповіли юристи системи БПД Херсонської
області

Правова освіта дітей –-  одне з першочергових  завдань держави і  фахівці

системи БПД Херсонської області приділяють цьому питанню належну увагу.

Як показує практика, діти із задоволенням сприймають нову інформацію в

момент  гри,  бо  посилюються  пізнавальна  активність  та  інтелектуальне

мислення  дитини.  Окрім  того,  колективна  гра  виховує  почуття  справедливості,  чесності,

відповідальності  перед  командою,  розвиває  доброзичливе  ставлення  одне  до  одного.  Тому

правопросвітницькі  заходи,  які  тривали на Херсонщині  протягом листопада в межах проекту  «Я

МАЮ ПРАВО!» та тематичного тижня права системи БПД «Права дітей», пройшли у формі гри.

Читати детальніше

Дітей навчали як протидіяти булінгу
Нещодавно фахівці Четвертого київського місцевого центру з надання БВПД,

спільно з представниками Головного територіального управління юстиції у м.

Києві, відвідали Спеціалізовану школу І-ІІ ступеню №12, де поспілкувалися з

дітьми щодо шляхів протидії булінгу.

Читати детальніше

Платформу WikiLegalaid презентували на центральній площі міста Тернополя
Щотижня  з  метою  підвищення  правової  обізнаності  мешканців  міста

Тернопіль та у межах загальнонаціонального правопросвітницького проекту

Мін’юсту  «Я  МАЮ  ПРАВО!»  фахівці  Регіонального  та  Тернопільського

місцевого  центру  з  надання  БВПД,  а  також  Головного  територіального

управління  юстиції  області  провели  інформування  громадян  щодо  можливостей  отримати

безоплатну правову допомогу та захистити свої права.

Читати детальніше



ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ 

Якщо батьки дбають про своїх дітей, то вони

мають  право  розраховувати  на  їх

матеріальну підтримку в майбутньому. Адже

діти  –  це  опора  та  підтримка  батьків.

Незважаючи на це, часто люди похилого віку

змушені самостійно піклуватися про себе. В

Україні  чинне  законодавство  передбачає

утримання  непрацездатних  батьків  їхніми

повнолітніми  дітьми.  Більш  детально  –  в

інфографіці.

Якщо Ви вже уклали або плануєте укласти

договір  довічного  утримання,  хотілося  б

звернути  увагу  на  декілька  особливостей

цього договору,  а також на його відмінність

між договором дарування.

Як  часто  у  вас  виникають  пропозиції  чи

зауваження до діяльності органів влади? Як

часто  посадові  особи  порушують  ваші

права? А чи знаєте ви, що у такому випадку

робити  і  куди  звертатися?  До  вашої  уваги



інфографіка про форми звернення, що можна оскаржити та до кого ви маєте право звернутися.

Як  отримати  правову  консультацію?

Безоплатно, вичерпно та для кожного. Більш

детально – в інфографіці.

«Безоплатна правова допомога – завжди поруч»

Лідії  Харитоновій  після  зняття  показів

лічильників перерахували їх уже за новими

підвищеними  тарифами,  через  що  виник

борг.  Як  результат  –  жінці  припинили

газопостачання і рік вона жила в холоді, не

отримала  субсидію,  а  на  свої  постійні

звернення до газопостачальника та міської

ради  отримувала  відписки.  Для  захисту

своїх прав клієнтці довелося звертатися до

суду.  Системою  БПД  був  призначений

адвокат.  Відеоматеріал  створено  за

підтримки  українсько-канадського  проекту

«Доступна  та  якісна  правова  допомога  в

Україні».



Тетяна Фролова була змушена відстоювати

свої  права  через  суд.  Жінка  не  отримала

банківський  переказ,  оскільки  через

відсутність пандусу не змогла потрапити у

приміщення.  Жінка оформила нотаріально

посвідчену  довіреність  на  соціального

робітника,  однак  і  йому  банківські  фахівці

відмовили.  Лише  після  наміру  жінки

звернутися  до  суду  банк  все  ж  таки

виплатив гроші.  Та жінка наполягла через

суд  створити  прецедент  та  забезпечити

доступність  банківських  послуг  для  інших

людей  з  інвалідністю.  Завдяки  адвокату,

призначеному  системою  БПД,  суд

зобов’язав  банк  встановити

пандуси.  Відеоматеріал  створено  за

підтримки  українсько-канадського  проекту

«Доступна  та  якісна  правова  допомога  в

Україні». 

КОРИСНІ ПРАКТИКИ В РОБОТІ ЦЕНТРІВ З НАДАННЯ БВПД 

«Компенсація чи право на частку власності?» – у новому сюжеті
телеконсультацій

Вийшов черговий сюжет телевізійної рубрики «Я МАЮ ПРАВО», спрямованої

на висвітлення актуальних питань у галузі права в рамках передачі «Новий

день», що виходить на телеканалі «Миколаїв». Цього разу у телеконсультації

Тетяна Гриненко – адвокат, який співпрацює з системою БПД, роз’яснювала

як  можна  припинити  право  власності  на  частку  у  спільному  майні.  Дане

питання  нерідко  постає  під  час  сімейних  суперечок,  тому,  на  жаль,  є  досить  актуальним  у

суспільстві.

Читати детальніше 

Тренінг на тему: «Захист прав на землю. Судовий захист та досудове вирішення
проблем землевласників та землекористувачів»

У приміщені  Регіонального  центру  з  надання  БВПД у Київській  області,  у

межах  Програми  Світового  банку  спільно  з  Координаційним  центром  з

надання  правової  допомоги,  відбувся  тренінг  на  тему  «Захист  прав  на

землю. Судовий захист та досудове вирішення проблем землевласників та

землекористувачів».



Читати детальніше 

З нагоди Всеукраїнського тижня права для дітей з порушенням слуху у
Чернівцях організували незвичний захід

Півсотні  дітей з  порушенням слуху організували унікальну лекцію проекту

«Школа життя». Протягом півтори години часу дітей вчили відстоювати свої

права, як правильно долати стрес, надавати першу медичну допомогу. Окрім

того,  діти  мали  нагоду  поспілкуватись  із  військовослужбовцем  та  більше

дізнатись про українських захисників, які обороняють кордони України.

Читати детальніше 

Фахівчині безоплатної правової допомоги та патрульної поліції навчали молодь
захищати свої права

Про  важливість  раннього  доступу  до  правової  допомоги  та  кримінальну

відповідальність  наголосили  фахівчині  Регіонального  центру  з  надання

БВПД у Кіровоградській області спільно з представниками патрульної поліції

студентам Будівельного коледжу.

Читати детальніше 

В Одесі для школярів провели правову гру «БУЛІНГ off»
Учні школи №52 м. Одеси дізналися, що таке булінг, як його виявити та куди

звернутися за допомогою. Зігравши в гру «БУЛІНГ off», яка була організована

центрами  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги,  діти

намагалися  зрозуміти  проблему  булінгу,  його  видів,  способи  та  стратегій

захисту від нього.

Читати детальніше 

«16 днів проти насильства»: підбиваємо підсумки
Юристка  Регіонального  центру  з  надання  БВПД  у  Хмельницькій  області

Ольга Чорна побувала в кількох навчальних закладах обласного центру, де

спілкувалася з дітьми та педагогами про запобігання й боротьбу з домашнім і

гендерно обумовленим насильством.

Читати детальніше 

Про права людини говорили з експертами ОБСЄ
У межах відзначення 70-річчя прийняття Загальної Декларації прав людини

та Всеукраїнського тижня права керівництво Регіонального центру з надання

безоплатної вторинної правової допомоги в Івано-Франківській області разом

з представниками Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та

співробітництва в Європі провели зустрічі-дискусію в рамках ОБСЄ Cafe.

Читати детальніше 

Інформаційна година для школярів на тему: «Я маю право жити на Землі»



З нагоди Всеукраїнського тижня права та 70-ї  річниці прийняття Загальної

декларації прав людини фахівці Луцького місцевого центру з надання БВПД спільно з партнерами із

управління  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  Луцької  міської  ради  взяли  участь  у

проведенні  інформаційної  години  для  школярів  на  тему  «Я  маю  право  жити  на  Землі»,  котра

відбулася в приміщенні Волинської обласної бібліотеки для дітей.

Читати детальніше 

Для бібліотечних працівників та відвідувачів презентували довідково-
інформаційну платформу правових консультацій «WikiLegalAid»

Фахівець Регіонального  центру  надав методичні  матеріали,  які  розроблені

Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у

Полтавській  області  у  рамках  виконання  Програми  правової  освіти

населення  області  на  2016-2020  роки  для  поповнення  виставки  правової

літератури у бібліотечному закладі.

Читати детальніше 

Всеукраїнський тиждень права розпочався в Херсоні з інформаційно-
просвітницької акції

Всеукраїнський  тиждень  права,  який  цього  року  почався  10  грудня  і

присвячений  70-ій  річниці  прийняття  Загальної  декларації  прав  людини,

запам´ятається  херсонцям  низкою  цікавих  заходів,  серед  яких  відкриті

покази  кінострічок  в  рамках  XV  Мандрівного  міжнародного  фестивалю

документального кіно про права людини Docudays UA.

Читати детальніше 

У ролі слідчих побували студенти юристи
Навчальний  практикум  «Реалізація  права  на  захист»  у

межах  Всеукраїнського  тижня  права  провели  для  студентів  юридичного

факультету  Тернопільського  національного  економічного  університету.

Майбутні  правники  дізнались  про  процедуру  залучення  адвоката  для

здійснення захисту за призначенням в кримінальному провадженні, правила

повідомлення  про  затримання,  а  також  про  відкриття  довідково-

інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalaid».

Читати детальніше 

Підведення підсумків діяльності центрів безоплатної вторинної правової
допомоги міста Києва за 2018 рік

Під  час  заходу  керівники  центрів  представили  для  партнерів  системи

здобутки та напрацювання за рік який минає, оскільки довіра та партнерство

є  одними  із  основоположних  принципів  діяльності  системи  безоплатної

правової допомоги.

Читати детальніше 

Тиждень права завітав до військовослужбовців



Роль  права  у  житті  військовослужбовців,  їх  права  та  обов’язки,  питання

забезпечення правопорядку та дотримання законності у Збройних Силах України – тема лекції для

військових у тиждень Права.

Читати детальніше 

Про осіб без громадянства та шукачів притулку йшлося під час «круглого
столу» в Ужгороді

В  Ужгороді  відбувся  круглий  стіл  з  питань  документування  осіб  без

громадянства та осіб під ризиком без громадянства в Закарпатській області,

організований  Міжнародним  фондом  охорони  здоров'я  та  навколишнього

середовища  «Регіон  Карпат».  Предметом  обговорення  стало  підведення

підсумків 2018 - планування 2019 року.

Читати детальніше 

Як «Вікіпедія»: студентам Лесиного вишу презентували портал з юридичними
консультаціями

Директор  Регіонального  центру  з  надання  БВПД  у  Волинській  області

Наталія Смолярчук розповіла студентам-правникам вузу про інформаційно-

довідкову  платформу  правових  консультацій  «WikiLegalAid»  і  про  її

особливості, адже то – «безкоштовно», «просто» та «для всіх».

Читати детальніше 

На захисті прав молоде покоління правозахисників Миколаєва
Правду  говорять,  що  майбутнє  належить  молоді.  Саме  на  їхніх  плечах

лежить  вибір  сьогодення,  який  стане  основою  у  подальшій  розбудові  не

лише одного регіону, а всієї держави, саме у їхніх руках горять справи, а в

думках оживають ідеї, які згодом втілюватимуться у життя. Тому нині хлопці

та дівчата нашого міста готуються до цього майбутнього, аби стати гідними

того,  щоб  писати  історію  правової  незалежної  України.  Трампліном же  у  цьому  їм  слугуватиме

Школа молодого правозахисника, яка стартувала у Миколаєві.

Читати детальніше 

Виїзне консультування жителів Золотоніського району
З метою забезпечення належного доступу сільського населення до правової

допомоги  та  в  рамках  Всеукраїнського  тижня  права  фахівцями

Золотоніського  місцевого  центру з  надання  БВПД спільно  з  працівниками

Головного  територіального  управління  юстиції  у  Черкаській  області

проведено  консультування  громадян  на  базі  Коробівської  сільської  ради  Золотоніського  району

Черкаської області.

Читати детальніше 

Масштабна правопросвітницька подія: виставка-форум «Правники-
суспільству»

Під  одним  дахом  зібрались  представники  Міністерства  юстиції  України,



безоплатної правової допомоги,  Української  Фундації  Правової Допомоги, з  її  проектом «Простір

«Pro-Bono»,  адвокати,  юристи  –  з  однією  метою  –  надати  правову  допомогу  всім  тим,  хто  її

потребує, консультуючи гостей та відвідувачів заходу.

Читати детальніше 

Пазли «Про права людини» створено в Довгинцівському районі
Юні вихованці Гуртка лідерства «Дружба» та учні Криворізької школи №90,

самотужки  створили  макет  малюнка  «Знай!  Дій!  Захищай!»,  який  містить

згадку  основних  прав  людини  та  відповідні  ілюстрації.  Макет  мав  стати

основою великої настільної гри – пазлів.

Читати детальніше 

Фахівці системи БПД провели «Урок справедливості» для кропивницьких
школярів

Спір  потрібно  вирішувати  не  бійкою,  а  мирним  шляхом  –  переконались

кропивницькі  школярі  під  час  «Уроку  справедливості»  та  отримали

«Паспорти прав дитини».

Читати детальніше 

Курсанти та викладачі Військової академії дізналися, як захистити свої права
Фахівці  Третього  одеського  місцевого  центру  з  надання  безоплатної

вторинної правової допомоги завітали до Військової академії  м. Одеса, де

говорили  про  безоплатну  правову  допомогу  для  військовослужбовців.

Інформаційну годину відвідали працівники та курсанти Військової академії,

значна частина яких мають статус учасників бойових дій.

Читати детальніше 

Всеукраїнський тиждень права: юридичні майданчики лекції та презентації
Всеукраїнський тиждень права - це масштабна правопросвітницька кампанія,

яка  щороку  проходить  на  початку  грудня.  Фахівці  системи  БПД

Житомирщини, проводять чимало заходів. Про найцікавіші з них читайте у

нашому огляді.

Читати детальніше 

Гра, яка захоплює і дорослих, і дітей
Всеукраїнський тиждень права цього року став  для учнів загальноосвітніх

шкіл  області  приємним  і  трохи  несподіваним:  замість  традиційних  лекцій

дітям була запропонована «Важниця правова» - перша в Україні настільна

гра,  що  дає  корисні  підказки  з  українського  законодавства.  І  результат

перевершив  усі  сподівання,  адже  така  форма  навчання  не  тільки  вдало

поєднує освітню, виховну та розвиваючу функції, але й моделює різноманітні життєві ситуації, які

спільно вирішуються під час гри.

Читати детальніше 



Фахівці Сарненського МЦ провели суд над гаджетами
Ліцеїсти змогли отримати практичний досвід виступу в судовому засіданні,

продемонструвати ораторські здібності, аргументувати власну позицію. Діти

перевтілювалися у прокурорів, адвокатів, а також були залучені як свідки та

експерти.

Читати детальніше 

У Трускавці відкрили новий дистанційний пункт консультування
Відтепер  для  клієнтів  на  базі  Трускавецького  територіального  центру

започатковується діяльність  дистанційного пункту  консультування, а також

планується відкриття правничого факультету у рамках Університету Третього

віку.

Читати детальніше 

Консультуємо населення у найвіддаленіших куточках регіон
Упродовж  виїзного  прийому  в  приміщеннях  сільських  рад  було  надано

консультації  з  питань  соціального  забезпечення  населення,  спадкування

(порядок  складання  заповітів  та  нюанси  спадкування  за  законом),

земельного  права  (питання  щодо  оформлення  паїв),  сімейного  права  та

багатьох питань в інших галузях права. Так, за час роботи мобільної групи

вичерпні консультації з правових питань отримали 15 громадян.

Читати детальніше 

Вакансії в системі БПД



ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВАКАНСІЇ

на посади начальників, заступників начальників та головних спеціалістів відділів

у Міловський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Подробиці↓ 

http://kharkiv.legalaid.gov.ua/ua/vak-pos/n000231

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВАКАНСІЇ

на посади заступника директора, начальників, заступників начальників та

головних спеціалістів відділів у Гайсинський та Томашпільський місцеві центри з надання

безоплатної вторинної правової допомоги. Подробиці↓ 

http://vinnytsya.legalaid.gov.ua/ua/pres-tsentr/novyny/vakansii

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВАКАНСІЇ

на посади начальників, заступника начальника та головних спеціалістів відділів у Третій

одеський, Арцизький, Роздільнянський та Подільський місцеві центри з надання безоплатної

вторинної правової допомоги. Подробиці↓ 

http://odesa.legalaid.gov.ua/ua/vakancyi

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВАКАНСІЮ

на посаду заступника начальника відділу організації надання безоплатної вторинної

правової допомоги у Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової

допомоги у Волинській області. Подробиці↓ 

http://volyn.legalaid.gov.ua/ua/holovna/vakansiia-na-posadu-zastupnyka-nachalnyka-viddilu-orhanizatsii-

nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy

Більше новин про роботу ситеми

безоплатної правової допомоги 

читайте на сайтах наших регіональних

центрів.

Дякуємо за увагу!

Група  для  спілкування  між  усіма  зацікавленими  сторонами  у  забезпеченні  доступності  та

покращення  якості   безоплатної  правничої  допомоги  в  Україні,  «мережування» та  встановлення

Приєднатися до групи «Безоплатна правнича допомога» у Facebook



партнерств.  Також  у  цій  групі  можна ставити  запитання,  які  стосуються  надання та  можливості

отримання в Україні безоплатної правової допомоги, і знайти юридичні консультації з різних тем.
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