
Що таке безоплатна правова 
допомога та як її отримати?   

 
ІНФОРМУЄ КРАМАТОРСЬКИЙ МІСЦЕВИЙ ЦЕНТР З 
НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 

ДОПОМОГИ 
 

Що таке безоплатна правова допомога? 
Безоплатна правова допомога - правова допомога, що гарантується державою та 

повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих 
бюджетів та інших джерел. Право на безоплатну правову допомогу - гарантована Конституцією 

України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи 
особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову 

допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу. 

Що таке безоплатна первинна правова допомога? 
Безоплатна первинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає в 

інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх 
порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Право на безоплатну первинну правову 

допомогу мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України. 
Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг: 

1) надання правової інформації; 
2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань; 

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів 
процесуального характеру); 

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та 

медіації. Право на безоплатну первинну правову допомогу мають усі особи, які перебувають під 
юрисдикцією України. 

Що таке безоплатна вторинна правова допомога? 
Безоплатна вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає у 

створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. Право на безоплатну 

вторинну правову допомогу мають категорії осіб, визначені ст. 14 Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу» 

Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг: 
1) захист; 

2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову 

допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими 
особами; 

3) складення документів процесуального характеру. 
 

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ЗВЕРНЕННЯ ДО ЦЕНТРУ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ? 
 

Зателефонувати або звернутись особисто до найближчого центру правової допомоги або до 

операторів гарячої лінії безоплатної правової допомоги 
 

 

 
Проконсультуватися з центром правової допомоги щодо права на безоплатну правову допомогу за 

рахунок держави, часу візиту та необхідних документів, які треба взяти із собою для попередньої 
консультації 

 
 

  

Скласти письмове звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги, завітавши до 
центру правової допомоги. За потреби звернення допоможе скласти працівник Центру. 

 
 

 Подати документи разом зі зверненням для підтвердження приналежності до однієї з визначених 

законом категорій осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги 

 



 
КОНТАКТИ КРАМАТОРСЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ ТА ЙОГО СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ «БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ»: 
 

КРАМАТОРСЬКИЙ МІСЦЕВИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

 
84333, м. Краматорськ, вул. Академічна, 20 

тел.: 099-266-91-62;  
(06264) 6-63-41 

 
Електронна скринька: 

kramatorsk.donetsk@legalaid.dn.ua 
 

сайт: 
http://zaporizhya.legalaid.gov.ua/ 

 
Приєднуйтесь до нас у мережі Facebook: 

https://www.facebook.com/Kramatorsk.Legal.Aid/ 
 

 
«Торецьке бюро правової допомоги»  

 м. Торецьк, вул. Героїв Праці, буд. 3  

тел. (093) 243-14-79 
 

«Костянтинівське бюро правової допомоги»   
м. Костянтинівка, вул. Театральна, буд. 5 

 тел: (099) 621-91-72  

 

«Дружківське бюро правової допомоги»  
м.Дружківка, вул.Олега Кошового, 27  

тел: (095) 548-09-34 
 

«Добропільське бюро правової допомоги»  
м. Добропілля, вул. Незалежності, буд. 35  

тел: (095) 209-70-74 

 

«Слов’янське бюро правової допомоги»  
м. Слов’янськ, вул. Університетська, буд. 47 

тел. (066) 368-00-63 

 

«Бахмутське бюро правової допомоги»  
м. Бахмут, вул. Василя Першина, буд.11       

тел: (050) 654-76-61 
 

«Авдіївське бюро правової допомоги»   
м. Авдіївка, вул. Молодіжна, буд. 1    

тел: (095) 205-00-69 

 

«Лиманське бюро правової допомоги»  
м. Лиман, вул. Пушкіна, буд. 12-б   

тел: (095) 688-54-64 
 

«Олександрівське бюро правової допомоги»  
смт. Олександрівка, вул. Самарська, буд. 5   

тел: (066) 749-54-31 
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