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ЄДИНИЙ ТЕЛЕФОННИЙ НОМЕР БЕЗОПЛАТНОЇ 
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ  

 

В Україні запроваджено єдиний 
телефонний номер системи 
безоплатної правової допомоги, за 
яким з 1 січня 2013 року з метою 
проведення необхідних 
процесуальних дій можна передати повідомлення про 
випадки затримання осіб та необхідність залучення 
захисника. 
 

Лінія безоплатної правової допомоги працює за 
номером 0-800-213103. 
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 Пріоритетними напрямами державної 
політики на сучасному етапі є виховання 
правової культури та формування 
правосвідомості громадян, розвиток правової 
освіти населення. 
 
 Для втілення цього в життя необхідно, 
аби не лише фахівці-юристи, але й кожна 
людина була освічена в праві, щоб кожний не 
лише знав, але й умів застосовувати правові 
знання. 
 
Статтею 59 Конституції України кожному 
гарантовано право на правову допомогу. У випадках, 
передбачених законом ця допомога надається 
безоплатно. 
 

Верховною Радою України 02 червня 2011 року 
прийнято Закон України «Про безоплатну правову 
допомогу», який набрав чинності 09 липня 2011 року. 
 
Відповідно до положень ст.1 Закону «Про 
безоплатну правову допомогу» безоплатна правова 
допомога - правова допомога (надання правових 
послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і 
свобод людини і громадянина, захисту цих прав і 
свобод, їх відновлення у разі порушення), що 
гарантується державою та повністю або частково 
надається за рахунок коштів Державного бюджету 
України, місцевих бюджетів та інших джерел. 
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КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ 
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ  

 

Адреса: 04053, Україна, м. Київ, вул. Артема, 73, 
офіс 313 
Телефон: (044) 486-71-06 

 
ГРОМАДСЬКІ ПРИЙМАЛЬНІ З НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ПЕРВІННОЇ ДОПОМОГИ 

 

Головне управління юстиції у м. Києві  
Адреса громадської приймальні: м. Київ, вул. 
Басейна 1/2  
Телефон: (044) 278-63-23  
Графік роботи громадської приймальні: Вівторок 
10.00 - 13.00, четвер 15.00-18.00 
 

Деснянське районне управління юстиції 
Адреса громадської приймальні: м. Київ, вул. 
Бальзака, 64  
Телефон: (044) 515-60-93  
Графік роботи громадської приймальні: Вівторок 
10.00-13.00, четвер 15.00 – 18.00 
  
 

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР З 
НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ 

ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ  
 

Адреса: 03148, м. Київ, вул. Героїв Космосу, 17 
e-mail: office.kyiv@legalaid.gov.ua 
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безоплатна правова допомога з того самого питання 
або якщо особа використала всі національні засоби 
правового захисту. 
 Що ж стосується надання вторинної 
безоплатної правової допомоги особам, до яких 
застосовано адміністративне затримання чи 
адміністративний арешт, підозрюваних у вчиненні 
злочину особам, які затримані органами дізнання та 
слідства, особам, до яких як запобіжний захід обрано 
взяття під варту, та особам, у справах яких відповідно 
до положень КПКУ участь захисника є обов’язковою, 
то тут є певні винятки. 
 Так, у разі звернення зазначених осіб про 
надання правових послуг або надходження 
інформації про затриманих рішення про надання 
вторинної безоплатної правової допомоги таким 
особам в обов’язковому порядку приймається з 
моменту їх затримання. 
 Крім того, в обов’язковому порядку протягом 
24 годин з моменту надходження запиту від особи, 
яка провадить дізнання, слідчого чи суду, 
призначається захисник. 
 

Чи зможуть громадяни оскаржити дії посадових 
осіб? 

 

Громадяни зможуть оскаржити в судовому та 
адміністративному порядку дії чи бездіяльність 
посадових осіб, які порушують порядок та строки 
розгляду звернень про надання безоплатної правової 
допомоги, надання неякісних правових послуг. 
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Що ж таке безоплатна правова допомога та як 
вона надаватиметься?   

Законом передбачено створення двох взаємо-
пов`язаних складових системи безоплатної правової 
допомоги - первинної та вторинної. 
 

Первинна безоплатна правова допомога  
охоплюватиме такі види правових послуг, як надання 
правової інформації, консультацій і роз’яснень з 
правових питань, складання заяв, скарг та інших 
документів правового характеру (окрім процесуаль-
них), надання допомоги в забезпеченні доступу особи 
до вторинної правової допомоги та медіації. 
 

Вторинна безоплатна правова допомога  
включатиме захист від обвинувачення, здійснення 
представництва інтересів осіб в судах, інших держав-
них органах, органах місцевого самоврядування, 
перед іншими особами, складання документів 
процесуального характеру. 
 

Хто матиме право на первинну безоплатну 
правову допомогу та хто її надаватиме? 

 

Первинна безоплатна правова допомога 
надаватиметься всім особам, які перебувають під 
юрисдикцією України. 
Надаватимуть таку допомогу органи виконавчої 
влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та 
юридичні особи приватного права, спеціалізовані 
установи. Органи місцевого самоврядування можуть 
також укладати договори з юридичними особами 
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приватного права, адвокатами або фізичними 
особами. 
 

Хто матиме право на вторинну безоплатну 
правову допомогу та хто її надаватиме? 

 

Право на вторинну безоплатну правову допомогу 
мають малозабезпечені особи, які перебувають під 
юрисдикцією України, діти-сироти, діти, позбавлені 
батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які 
можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї, 
особи, на яких поширюється дія Закону України «Про 
біженців», 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), реабілітовані особи. 
 Крім того, таке право матимуть особи, до яких 
застосовано адміністративне затримання або 
адміністративний арешт, підозрювані у вчиненні 
злочину особи, які затримані органами дізнання та 
слідства, особи, до яких як запобіжний захід обрано 
взяття під варту, особи, у справах яких відповідно до 
положень Кримінально-процесуального кодексу 
України є обов’язковою участь захисника. 
 Така допомога надаватиметься також особам, 
щодо яких суд розглядає справу про обмеження 
цивільної дієздатності фізичної особи, визнання 
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фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної 
дієздатності фізичної особи, особам, щодо яких суд 
розглядає справу про надання психіатричної 
допомоги в примусовому порядку. 
 До того ж скористатися правом на вторинну 
безоплатну правову допомогу можуть громадяни 
держав, з якими Україна уклала відповідні 
міжнародні договори про правову допомогу, а також 
іноземці та особи без громадянства відповідно до 
міжнародних договорів, які зобов’язують держав-
учасниць надавати певним категоріям осіб 
безоплатну правову допомогу. 
 Така допомога надаватиметься центрами з 
надання вторинної безоплатної правової допомоги 
при головних управліннях юстиції та адвокатами, 
залученими на конкурсній основі (постійно, за 
контрактом, або тимчасово, на підставі договору). 
Планується, що такі центри будуть утворені до 1 
січня 2013 р. 
 

Якими можуть бути підстави для відмови в 
наданні такої допомоги? 

 

Відмовити в наданні вторинної безоплатної правової 
допомоги можуть, якщо особа не належить до жодної 
з категорій осіб, передбачених Законом, якщо особа 
подала неправдиві відомості або фальшиві документи 
з метою віднесення її до однієї з таких категорій, 
якщо вимоги особи про захист або відновлення її 
прав є неправомірними. Крім того, особі може бути 
відмовлено, якщо раніше їй надавалася вторинна 


