
Безоплатна правова допомога – правова допомога, 
яка гарантується державою та повністю або частково 
надається за рахунок коштів Державного бюджету, 
місцевих бюджетів та інших джерел.

Сьогодні система надання безоплатної правової 
допомоги в Україні – це мережа зі 119 центрів з на-
дання безоплатної вторинної правової допомоги та 
понад 430 бюро правової допомоги з надання такої 
допомоги у всіх регіонах України.

Безоплатна первинна правова допомога 
та її види
 
всі особи, які перебувають під юрисдикцією Украї
ни, можуть отримати безоплатну первинну право
ву допомогу, а саме:

 + надання правової інформації, консультацій 
і роз’яснень з правових питань; 
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 + складення заяв, скарг та інших документів право-
вого характеру (крім документів процесуального 
характеру); 

 + надання допомоги в забезпеченні доступу до 
вторинної правової допомоги та медіації.

Безоплатна вторинна правова допомога 
та її види

регіональні центри з надання безоплатної вторин
ної правової допомоги  забезпечують надання 
безоплатної вторинної правової допомоги:

 + особам, до яких застосовано адміністративне за-
тримання, адміністративний арешт; 

 + особам, які відповідно до положень криміналь-
ного процесуального законодавства вважаються 
затриманими;

 + особам, стосовно яких обрано запобіжний захід 
у вигляді тримання під вартою; 

 + особам, стосовно яких у кримінальних проваджен-
нях відповідно до положень Кримінального про-
цесуального кодексу України захисник залучається 
слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом 
для здійснення захисту за призначенням або про-
ведення окремої процесуальної дії;

 + особам, засудженим до покарання у вигляді поз-
бавлення волі, тримання в дисциплінарному ба-
тальйоні військовослужбовців або обмеження 
волі.

місцеві центри з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги/бюро правової допомоги за
безпечують надання безоплатної вторинної пра
вової допомоги:

 + особам, які перебувають під юрисдикцією Украї
ни, якщо їхній середньомісячний дохід не пере-
вищує двох розмірів прожиткового мінімуму, 
розрахованого та затвердженого відповідно до 
закону для осіб, які належать до основних соці-
альних і демографічних груп населення;

 + інвалідам, які отримують пенсію або допомогу, 
що призначається замість пенсії, у розмірі, що не 

перевищує двох прожиткових мінімумів для не-
працездатних осіб;

 + дітямсиротам, дітям, позбавленим батьків-
ського піклування, дітям, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, дітям, які по-
страждали внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів;

 + внутрішньо переміщеним особам;
 + громадянам України, які звернулися із заявою 
про взяття їх на облік як внутрішньо переміще-
них осіб;

 + особам, на яких поширюється дія Закону України 
«Про біженців та осіб, які потребують додатко-
вого або тимчасового захисту»; 

 + ветеранам війни та особам, на яких поширюєть-
ся дія Закону України «Про статус ветеранів вій-
ни, гарантії їх соціального захисту»;

 + особам, які мають особливі заслуги та особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною, особам, які 
належать до числа жертв нацистських пересліду-
вань;

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

 + особам, щодо яких суд розглядає справу про об-
меження цивільної дієздатності фізичної особи, 
визнання її недієздатною та поновлення цивіль-
ної дієздатності фізичної особи; 

 + особам, щодо яких суд розглядає справу про на-
дання психіатричної допомоги в примусовому 
порядку;

 + особам, реабілітованим відповідно до законо-
давства України.

потерпілі та свідки у кримінальних про
вадженнях також мають право на отри
мання безоплатної вторинної правової 
допомоги у разі їх належності до однієї 
із зазначених категорій осіб.



БЕЗОПЛАТНА 
ПРАВОВА ДОПОМОГА 
В УКРАЇНІ

У порядкУ, визначеномУ законом Украї-
ни «про БезоплатнУ правовУ допомогУ», 
ви можете отримати такі види правових 
послУг Безоплатної вторинної правової 
допомоги за рахУнок держави:

• захист;
• здійснення представництва інтересів особи в су-

дах, інших державних органах, органах місцево-
го самоврядування, перед іншими особами;

• складання документів процесуального харак
теру.

2. Повідомити регіональні центри з на-
дання безоплатної вторинної правової 
допомоги про випадки затримання 
осіб, а також отримати інформацію з 
питань функціонування системи на-
дання безоплатної правової допомоги

ЯК ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ?

1. Зателефонувати за єдиним цілодобо-
вим номером контактцентру систе-
ми безоплатної правової допомоги – 
0 800 213 103

3. Звернутися особисто або через закон-
ного представника до відповідного 
центру з надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги/бюро правової 
допомоги

Видано за підтримки Проекту Ради Європи «Посилення захисту прав людини 
внутрішньо переміщених осіб в Україні»

Інформацію про адресу найближ-
чого місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги/бюро правової допо-
моги та його послуги можна отри-
мати:

за єдиним номером контакт 
центру системи безоплатної пра
вової допомоги

0 800 213 103

www.legalaid.gov.ua

(дзвінки безкоштовні зі стаціо-
нарних та мобільних телефонів, 
цілодобово)
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