
Пам'ятка — роз'яснення 

 

Перший київський місцевий центр  

з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 
02094, м. Київ, бульвар Верховної Ради 33/1  

 
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 

0-800-213-103 

Контактний телефон: 292-53-65 

 

 

   Безоплатна вторинна правова допомога - здійснення представництва інтересів осіб, 
що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу*, в судах, інших державних 
органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складання 
документів процесуального характеру.  
 

 

    *Згідно зі ст.14 Закону України  "Про безоплатну правову допомогу" право на 

безоплатну вторинну правову допомогу мають такі категорії осіб:  

 

 особи,  які  перебувають  під  юрисдикцією  України,  якщо 

середньомісячний сукупний  дохід   їхньої   сім'ї   нижчий   суми 

прожиткового  мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до 

Закону України "Про прожитковий мінімум" для  осіб, які   належать   до   

основних  соціальних  і  демографічних  груп населення, інваліди,  які  

отримують  пенсію  або  допомогу,   що призначається замість  пенсії**; 

 діти-сироти,  діти,  позбавлені  батьківського піклування, безпритульні 

діти,  діти,  які можуть  стати  або  стали  жертвами насильства  в  

сім'ї; 

 особи,  до яких застосовано адміністративне затримання; 

 особи,  до яких застосовано адміністративний арешт; 

 особи,  на  яких  поширюється  дія  Закону  України  "Про біженців  та 

осіб,  які  потребують  додаткового  або тимчасового захисту",  до моменту 

прийняття рішення про надання статусу біженця та у разі, якщо особа 

оскаржує рішення щодо статусу біженця; 

 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, - 

стосовно питань, пов'язаних з їх соціальним захистом;  

 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 протягом розгляду справи в суді; 

 особи,   щодо  яких  суд  розглядає  справу  про  надання психіатричної 

допомоги  в  примусовому  порядку,  -  протягом розгляду справи в суді;  

 особи,   реабілітовані   відповідно   до  законодавства України, - на 

правові послуги стосовно  питань,  пов'язаних  з реабілітацією.  

 

     
     
 
 
 



Перелік документів щодо підтвердження права на безоплатну вторинну правову 
допомогу (не є вичерпним для усіх категорій, зазначені лише документи, що 
потребуються в більшості випадків): 
 

 паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 

 реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, 
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про 
це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті); 

 довідка про склад сім'ї; 

 довідка про майновий стан і доходи членів сім'ї; 

 копія ухвали суду про відкриття провадження у відповідній справі (за 
наявності); 

 особливі статуси підтверджуються відповідним посвідченням. 
 
 

      **Cума прожиткового мінімуму сім’ї особи, яка звернулася про надання 
правової допомоги (Рмін), розраховується відповідно до розмірів прожиткового 
мінімуму для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп 
населення, затверджених у Законі України «Про Державний бюджет». 

 
        Формула розрахунку: 

 

Рмін = К1хМ1 + К2хМ2 + К3хМ3 + К4хМ4,  

де: 

      К1 – кількість дітей віком до 6 років у складі даної сім’ї; 

К2 – кількість дітей віком від 6 до 18 років у складі даної сім’ї; 

К3 – кількість працездатних осіб у складі даної сім’ї; 

К4 – кількість осіб, які втратили працездатність у складі даної сім’ї; 

М1 – встановлена сума прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років; 

М2 – встановлена сума прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 

років; 

М3 – встановлена сума прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 

М4 – встановлена сума прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність. 

 

Для обчислення беруться розміри прожиткових мінімумів для осіб, які 

належать до основних соціальних і демографічних груп населення, затверджених у 

Законі України «Про Державний бюджет», на дату звернення особи; 

      

    Cередньомісячний сукупний дохід сім’ї особи, яка звернулася про 

надання правової допомоги (Рдох), розраховується шляхом ділення суми сукупного 

доходу сім’ї, вказаного у відповідних підтверджуючих документах, на 6 місяців: 

 

Рдох = R / 6, 

де: 

R – сума сукупного доходу сім’ї відповідно до поданих підтверджуючих 

документів за останні 6 місяців. 
 
Особа, яка звернулася за отриманням правової допомоги, має на неї право у 

разі, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї такої особи є нижчим від суми 
прожиткового мінімуму сім’ї такої особи (Рдох < Рмін); 

 
Інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, 

у розмірі  менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, мають право 
на отримання безоплатної правової допомоги. 


