Доступ до правосуддя розширено
Законом України «Про Вищу раду правосуддя внесено
наступні зміни до Закону України «Про безоплатну правову
допомогу» в статті 14 (Суб'єкти права на безоплатну вторинну
правову допомогу):
«37) у частині першій статті 14 Закону України "Про безоплатну правову допомогу"
а) пункт 1 викласти у такій редакції:
"1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний
дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого
відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп
населення, а також інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість
пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб - на
всі види правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону";
б) доповнити пунктами 2-1 і 2-2 такого змісту:
"2-1) внутрішньо переміщені особи - на всі види правових послуг, передбачених
частиною другою статті 13 цього Закону;
2-2) громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо
переміщених осіб, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13
цього Закону, з питань, пов’язаних з отриманням довідки про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи, до моменту отримання довідки про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи";
в) у пункті 9 слова "на правові послуги, передбачені пунктами 1-3 частини другої статті
13 цього Закону, стосовно питань, пов’язаних з їх соціальним захистом" замінити словами
"на всі види правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону";
г) доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
"9-1) 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", - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої
статті 13 цього Закону, - до моменту прийняття рішення про надання такого статусу";
Нагадуємо, що згідно статті 7 Закону України «Про безоплатну правову допомогу»,
безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг: надання
правової інформації; надання консультацій і роз'яснень з правових питань; складення заяв,
скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
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.
Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг: захист;
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. Право на безоплатну
вторинну правову допомогу згідно з Законом мають категорії осіб, зазначені в статті 14
Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

Реалізувати своє право на отримання безоплатної правової допомоги за допомогою
юристів місцевого центру та адвокатів, які працюють в системі безоплатної правової
допомоги, ви можете у бюро правової допомоги за адресою: м. Барвінкове, вул. Центральна,
буд. 1, 1-й поверх, або у м. Лозова за адресою: вул. Свято-Миколаївська, 4 (готель «Лозова»,
3 поверх, к.к. 28,31) Тел. для довідок: (05757) 4-11-70 або (05745) 2-71-03, 2-71-04.

