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Військовим адміністраціям, 
органам місцевого самоврядування 
та виконавчої влади, 
партнерським установам та 
організаціям на території Кривого Рогу, 
Криворізького району, Жовтих Вод, 
Кам’янського району

Про розміщення інформації
щодо доступу до безоплатної 
правової допомоги

Безоплатна правова допомога – це надання правових послуг, що 
гарантуються державою та повністю фінансуються за рахунок коштів 
Державного бюджету України.

Безоплатна первинна правова допомога (БППД) – це інформування людей 
про їхні права та що робити, якщо вони порушені. Це надання правової 
інформації, консультацій і роз’яснень з юридичних питань. Це складення заяв, 
скарг, інших документів правового характеру, крім процесуальних. Право на 
безоплатну первинну правову допомогу мають усі громадяни України.

Безоплатна вторинна правова допомога (БВПД) – це захист, здійснення 
представництва інтересів осіб у судах, інших державних органах, органах 
місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів 
процесуального характеру. Право на БВПД мають соціально незахищені 
категорії громадян – малозабезпечені, люди з інвалідністю, учасники бойових 
дій, внутрішньо переміщені особи, постраждалі від домашнього насильства, 
діти та інші особи, які визначені законом «Про безоплатну правову допомогу».

Для обслуговування мешканців Кривого Рогу, Криворізького району, 
Жовтих Вод, частини Кам’янського району працює Криворізький місцевий 
центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та наші бюро 
правової допомоги у Кривому Розі, Софіївці, Жовтих Водах, П’ятихатках, 
Апостоловому.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text


В умовах воєнного часу у багатьох людей постають проблемні запитання 
щодо захисту прав, отримання своєчасної та перевіреної правової інформації, 
правових послуг, гарантованих державою. Звертаємось з проханням про 
поширення такої інформації на офіційних сайтах, сторінках, інших доступних 
ресурсах.

Інформація для поширення на сайтах розміщена за посиланням: 
https://bit.ly/36UPZ3S,текст допису для поширення у соцмережах: 
https://bit.ly/3LMqNep, ілюстрація: https://bit.ly/38wJfta.
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