
Основними завданнями Бюро правової допомоги є: 

 правопросвітництво у територіальних громадах; 

 надання безоплатної первинної правової допомоги; 

 забезпечення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги; 

 надання безоплатної вторинної правової допомоги (крім захисту); 

 забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції. 

Бюро відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції: 

1. регулярно розповсюджує інформацію у сфері захисту прав, свобод і 

законних інтересів громадян; 

2. проводить тематичні семінари, лекції, зокрема у навчальних закладах, 

закладах позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти, навчально- 

виховних закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; для визначених категорій громадян, зокрема, пенсіонерів, 

інвалідів, учасників антитерористичної операції, молоді, громадських 

активістів, вчителів та педагогічних працівників, медичних працівників, 

інших вразливих суспільних груп з метою підвищення правової свідомості, 

культури та освіченості населення; 

3. здійснює особистий прийом та облік осіб, які звертаються до Бюро для 

отримання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної 

вторинної правової допомоги, роз'яснює положення законодавства у сфері 

безоплатної правової допомоги та порядок отримання такої допомоги; 

4. розглядає звернення осіб про надання безоплатної первинної правової 

допомоги протягом п'яти календарних днів з дня надходження зазначеного 

звернення; 

5. надає правову інформацію, консультації і роз'яснення з правових питань; 

6. забезпечує складення заяв, скарг та інших документів правового 

характеру; 

7. забезпечує роботу мобільних консультаційних пунктів; 

8. забезпечує відвідування осіб, зокрема одиноких, похилого віку, з 

обмеженими фізичними можливостями за місцем їх перебування з метою 

надання зазначеним особам безоплатної правової допомоги; 

9. забезпечує розвиток мережі дистанційних пунктів доступу до безоплатної 

правової допомоги та їх функціонування на постійній основі; 

10. забезпечує прийом заяв про надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, їх реєстрацію та передання до відділу організації надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами місцевого 



центру на паперових та/або електронних носіях, надає допомогу у складанні 

таких заяв; 

11. здійснює представництво інтересів осіб, визначених пунктами 1, 2, 8-12 

частини першої статті 14 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу», в судах, інших державних органах, органах місцевого 

самоврядування, перед іншими особами та/або складення документів 

процесуального характеру, - згідно з наказом відповідного місцевого центру 

про надання безоплатної вторинної правової допомоги та на підставі 

довіреності, виданої особою, яка звернулася за наданням безоплатної 

вторинної правової допомоги, забезпечує посвідчення зазначеної 

довіреності; 

12. забезпечує надання доступу до комп'ютерів з відповідним програмним 

забезпеченням, за допомогою яких особа може отримати доступ до 

електронних сервісів Міністерства юстиції; надає консультації, роз'яснює 

правила пошуку та порядок отримання відомостей із зазначених сервісів; 

13. виконує інші функції, відповідно до покладених на Бюро завдань. 

Безоплатна вторинна правова допомога 

Відповідно до частини 2 статті 13 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» (далі – Закон), 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. 

Відповідно до частини 1 статті 14 Закону, право на безоплатну вторинну 

правову допомогу мають такі категорії осіб: 

1) 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, у розмірі менше двох 

прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, – на всі види правових 

послуг; 



2) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, 

діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї, – на всі види 

правових послуг; 

3) особи, до яких застосовано адміністративне затримання, – на правові 

послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 Закону 

(здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах 

місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів 

процесуального характеру). 

4) особи, до яких застосовано адміністративний арешт, – на правові послуги, 

передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 Закону (здійснення 

представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну 

правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого 

самоврядування, перед іншими особами; складення документів 

процесуального характеру); 

5) особи, які відповідно до положень кримінального процесуального 

законодавства вважаються затриманими, – на правові послуги, передбачені 

пунктами 1 і 3 частини другої статті 13 Закону (захист; складення документів 

процесуального характеру); 

6) особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою, – на правові послуги, передбачені пунктами 1 і 3 частини другої 

статті 13 Закону (захист; складення документів процесуального характеру); 

7) особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до 

положень Кримінального процесуального кодексу України захисник 

залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення 

захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, а також 

особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, – на 

всі види правових послуг. 

8) особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту», – на всі види правових 

послуг до моменту прийняття рішення про надання статусу біженця та у разі, 

якщо особа оскаржує рішення щодо статусу біженця; 

9) 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, – на всі види правових 

послуг стосовно питань, пов’язаних з їх соціальним захистом; 

10) 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, 

передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 Закону (здійснення 

представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну 

правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого 

самоврядування, перед іншими особами; складення документів 

процесуального характеру), протягом розгляду справи в суді; 

11) особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної 

допомоги в примусовому порядку, – на правові послуги, передбачені 

пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 Закону (здійснення представництва 

інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в 

судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед 

іншими особами; складення документів процесуального характеру), протягом 

розгляду справи в суді; 

12) особи, реабілітовані відповідно до законодавства України, – на правові 

послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону 

(здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах 

місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів 

процесуального характеру), стосовно питань, пов’язаних з реабілітацією. 

 

 
 


