Шановні жителі міста, сіл та селищ Лиманської об’єднаної територіальної громади!
В місті Лиман з 1 вересня 2016 року працює бюро безоплатної правової допомоги. Бюро
розташоване за адресою м. Лиман, вул. Пушкіна, буд. 12-б, другий поверх. За час роботи
бюро, правову допомогу вже отримали близько 500 мешканців Лиманської громади.
Категорії клієнтів які мають право на отримання безоплатної вторинної допомоги.
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Особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує
двох розмірів прожиткового мінімуму
Інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше
двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб
Діти-сироти
Діти, позбавлені батьківського піклування
Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах
Діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
Особи, на яких поширюється дія Закону України Про біженців та осіб, які потребують додаткового
або тимчасового захисту
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
Особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи,
визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи
Особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому
порядку
Особи, реабілітовані відповідно до законодавства України
Особи, які мають статус свідків/потерпілих у кримінальних провадженнях
Внутрішньо переміщені особи
Громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб
Особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку
поширюється дія Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту

Телефон (цілодобово) 0 800 213 103
Телефон Лиманського бюро 095 688 5464
E: lymanske@legalaid.dn.ua

Лиманське бюро правової допомоги інформує!!!
Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 13.11.2017 року № 4300/7 «Про
проведення конкурсу з відборів адвокатів, які долучаються до надання безоплатної вторинної правової
допомоги»
До 17 грудня включно адвокати можуть легко зареєструватися. Для цього потрібно перейти на

ඨhttp://contest.legalaid.gov.ua

сторінку

