
Кременецький місцевий центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги

Безоплатна правова допомога – як можливість сьогодні вирішення 
життєвих правових проблем у правовий спосіб

Конституція  України  гарантує  кожному  громадянину  право  на  професійну
правничу  допомогу.  І  таку  допомогу  можуть  отримати   особи,  які  її  потребують  ,
звернувшись до  будь якого з місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової
допомоги, або зателефонувавши  до єдиного контакт-центру системи безоплатної правової
допомоги  за номером 0 800 213 103.

Тобто  сьогодні  система  безоплатної  правової  допомоги  забезпечує  право
громадянам   знати все про право, зокрема  про їх права та надає допомогу у вирішенні
життєвих проблем при допомозі фахівців місцевих центрів саме у правовий спосіб.

  Безоплатну первинну правову допомогу у місцевих центрах  можуть отримати всі
особи,  які  перебувають  під  юрисдикцією  України,  і   така  допомога  включає  в  себе  :
отримання  правової  інформації,  консультацій  і  роз’яснень  з  правових  питань,  у  т.ч.
підготовка проектів договорів користування земельними ділянками для жителів сільських
населених  пунктів-власників  земельних ділянок,  також складення  заяв,  скарг  та  інших
документів  правового  характеру  (крім  процесуальних  )  та  надання  допомоги  в
забезпеченні доступу особам, що звернулися до місцевого центру, до  вторинної правової
допомоги та медіації.

 Безоплатна вторинна правова допомога – допомога, яка гарантується державою,
полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя і   складається з
таких  послуг,  як  захист,  здійснення  представництва  інтересів  осіб  в  судах,  інших
державних  органах,   органах  місцевого  самоврядування,   перед  іншими  особами  та
складення документів процесуального характеру. Таку допомогу  можуть отримати особи,
зазначені у ч.1 ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу »,  серед яких :

- 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 ;

- діти,  у тому числі діти-сироти,  діти,  позбавлені  батьківського піклування,
діти,  які  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах,  які  постраждали  внаслідок
воєнних дій ;

- громадяни України , які проживають у сільській місцевості і є власниками
земельних ділянок ;

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

- внутрішньо-переміщені  особи,  та  громадяни  України,  які  звернулися  із
заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщені особи ; 

- особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які
потребують додаткового або тимчасового захисту» та особи, які звернулися із заявою про
визнання особою без громадянства ;

- ветерани війни та  особи,  на  яких поширюється  дія  Закону України «Про
статус ветеранів війни, гаранті їх соціального захисту», особи, які мають особливі заслуги
та  особливі  трудові  заслуги  перед  батьківщиною  та  які  належать  до  числа  жертв
нацистських переслідувань ;

- особи,  які  перебувають  під  юрисдикцією  України  і  звернулися  для
отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів
війни, гаранті їх соціального захисту»;

- особи щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності
фізичної  особи,  визнання фізичної  особи недієздатною або щодо поновлення цивільної
дієздатності та про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку та ін..

Звернення про  надання безоплатної вторинної правової допомоги подаються до
центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  повнолітніми  особами  за  місцем  їх
фактичного  проживання  незалежно  від  реєстрації  місця  проживання  чи  місця
перебування.  Разом  із  таким  зверненням  особа  або  її  законний  представник   повинні
подати документи, які підтверджують її належність або належність осіб,  стосовно яких
звертається  законний  представник,  до  однієї  з  категорій  осіб,  зазначених  у  ч.1  ст.14
Закону України «Про безоплатну правову допомогу». 

Однак,  особи  при  зверненні  до  місцевого  центру  за  отриманням  безоплатної
вторинної правової допомоги, мають право на отримання такої допомоги не більше шести
разів протягом бюджетного року та не більше ніж за шістьма дорученнями/наказами про
надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги,  виданими  місцевими  центрами  ,
одночасно.

Додатково  інформуємо  про  те,  що  отримати  правову  допомогу  можна
звернувшись  до  Кременецького  місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної
правової допомоги, який знаходиться за адресою: м. Кременець, вул. Шевченка, 59А; тел.
(03546) 2-52-33, Skype: kremeneckiy_mc.


