
Чи доступна в Україні безоплатна правова допомога? 

 

З 2011 року в Україні діє система 

безоплатної правової допомоги. Згідно із 

Законом України «Про безоплатну правову 

допомогу» виділяють її такі види – первинна 

та вторинна. Останню надають місцеві 

центри з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, які забезпечують доступ 

до правосуддя для певних категорій осіб.  

Євгенія Задорожна дізнавалась про 

особливості соціальної програми  

Уряду України 

 

 «Всі до юриста?» - запитує жінка, увійшовши до офісу Правобережного 

київського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги. 

Відвідувачі кивають та вказують за ким займати чергу. Тепер нас п’ятеро. В 

коридорі лунає радіо “Retro.FM”, на екрані старт-телевізора транслюють 

короткометражні мультфільми й соціальні реклами. Зосереджую увагу на ролик 

«Безоплатна правова допомога – завжди поруч», в якому показують історію про 

допомогу Лідії Харитоновій, жительці міста Прилуки на Чернігівщині. Її 

обличчя видається знайомим і лише згодом розумію, 

що навпроти висить настінний календар з фото жінки. 

Ще на стіні тут розміщені портрети Нельсона Мандели, 

В’ячеслава Чорновола й листки зі статистичними 

даними про роботу центру станом на 2018 рік.  

 Стаття 59 Конституції України вказує, що кожен 

має право правову допомогу. Держава гарантує 

можливість будь-якій особі вільно та без неправомірних обмежень отримувати 

допомогу з юридичних питань в обсязі й формах, як вона того потребує. Тобто, 

безоплатна правова допомога – це та правова допомога, яка повністю або 

частково надається за рахунок Державного бюджету, місцевих бюджетів та 

інших джерел. За даними Міністерства юстиції, система надання безоплатної 

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


правової допомоги в Україні – це мережа з 551 точки доступу до правових 

послуг : 23 регіональних, 96 місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та 432 бюро правової допомоги в усіх регіонах України, а 

також Координаційний центр з надання правової допомоги.  

 Черга на консультацію до юристів за одну годину помітно більшає, тепер 

нас очікує 12. Більшість відвідувачів – люди літнього віку. В середньому до 

даного центру щоденно звертається 20 клієнтів. Дві жінки починають тихо 

перемовлятись :  

- Чого ж так довго? Ми вже годину чекаємо. По телефону швидко 

консультують, мене за 5 хвилин встигли.   

- А так можна теж? 

- Ага. От тепер, сказали, до центру з’явитись. Доки дібралась сюди, а 

тут навіть ліфт не працює. Я чого сюди прийшла? Не змогла знайти 

юриста, який надає всі ці послуги…  

Несправний ліфт у будівлі дійсно створює незручність для усіх відвідувачів 

та працівників, адже офіс знаходиться на … 9 поверсі. В центрі не приховують, 

проблема є. На першому поверсі представники центру розмістили оголошення, 

в якому вказали номер телефону, за яким людина може звернутись за 

консультацією. Її вже нададуть на першому поверсі в порядку живої черги. Ще 

один варіант – звернутися до охоронців, які допоможуть зателефонувати.  
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 Поки дійшла моя черга до кабінету, де консультують 3 юристів, минула 1 

година 40 хвилин. За цей час двоє людей, не дочекавшись, йдуть. Інші ж 

знуджено гортають документи, які принесли із собою, брошури від центру або 

смакують цукерками, якими тут пригощають. На 

столі табличка : «В черзі чекаєш? Право на 

цукерку маєш! ».  

 Модель безоплатної правової допомоги 

стартувала у 2013 році. Тоді для затриманих та 

обвинувачених надавали адвоката за рахунок 

державних коштів. «Тобто, якщо склалась така 

ситуація, що людину затримали на вулиці, то 

протягом двох годин вона могла, наприклад, 

звернутися до слідчого і сказати, що вона хоче отримати адвоката. І протягом 

зазначеного часу людині надавався адвокат за рахунок державних коштів, який  

представляв її інтереси в суді абсолютно безкоштовно. Не треба було ніяких 

довідок надавати, просто ось адвокат допомагав із заходами забезпечення, а 

якщо вже підтверджувалось обвинувачення, то він представляв інтереси в 

суді», - роз’яснює заступник директора центру Олена Маньківська.  

 Будь-яка особа має право на безоплатну первинну правову допомогу. 

Вона полягає у наданні правової інформації, консультацій, формуванні заяв, 

скарг та інших документів правового характеру, а також у наданні допомоги в 

забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги. Для отримання 

консультації чи роз’яснення з правових питань не обов’язково надавати 

документи, що посвідчують особу. Право на 

вторинну правову допомогу мають окремі категорії 

осіб.  

Правобережний київський міський центр з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

розпочав роботу, як і близько 500 точок, 1 липня 2015 

року. Відтоді в Україні надається безоплатна 

вторинна правова допомога в Україні у повному 



обсязі всім визначеним законодавством категоріям осіб : учасники бойових дій, 

АТО, ветерани війни, члени сімей загиблих, також люди з доходом менше 

прожиткового мінімум, люди з інвалідністю, діти-сироти, біженці. Повний 

перелік громадян наведений у статті 14 Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу». «Ми відійшли від того, що надається безоплатна правова 

допомога від лише в кримінальній справі до всіх цивільних та адміністративних 

справах. Повний спектр питань, які можуть з людиною траплятися протягом 

життя для того, щоб безпосередньо людина отримала цей захист. Цікаво 

порівняти українську та польську моделі надання цієї допомоги. У нас за 

Законом України «Про безоплатну правову допомогу» є 26 підстав, тобто, 26 

категорій громадян України, яким може надаватись адвокат за рахунок 

державних коштів. А в Польщі у минулому році було 6, але на розгляді було те, 

аби залишити тільки 2. Тобто, максимально обмежити. У нас з кожним часом 

збільшується перелік громадян, які можуть, наприклад, отримати послуги 

адвоката за рахунок державних коштів», - коментує далі Олена Броніславівна.  

 Безоплатна вторинна правова допомога – 

це вид державної гарантії, що полягає у створенні 

рівних можливостей для доступу осіб до 

правосуддя та включає наступні види послуг : 

захист, здійснення представництва інтересів осіб, 

що мають право на таку допомогу в судах, інших 

державних органах, органах місцевого 

самоврядування, перед іншими особами та 

складенні документів процесуального характеру. 

Також право на безоплатну вторинну правову допомогу мають громадяни 

держав, з якими Україна уклала відповідні міжнародні договори про правову 

допомогу, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а 

також іноземці та особи без громадянства відповідно до міжнародних 

договорів, учасником яких є Україна, якщо такі договори зобов'язують держав-

учасниць надавати певним категоріям осіб безоплатну правову допомогу. 
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 Міські центри з надання безоплатної вторинної допомоги працюють з 

понеділка по п’ятницю з 9 до 18 години без обідньої перерви. Спершу такі 

центри надавали лише вторинну правову допомогу, але згодом почали  також і 

первинну. Тому й офіси мають назву «Центр безоплатної вторинної допомоги». 

Олена Маньківська вказує, що не завжди потрібно витрачати час на суди. «Ці 

центри, в першу чергу, направлені, як допомогти вирішити поза судовим 

механізмом, тому що дуже часто людина приходить : «Мені треба до суду. 

Максимально треба до суду». Ми починаємо розбиратися, а там насправді 

можна за місяць часу вирішити це питання і до суду не треба звертатися, не 

треба платити судовий збір, не треба довго чекати, тому що судова влада зараз 

дуже завантажена», - додає юристка.  

Окрім цього, в центрах з’явилися нові функції, як доступ до електронних 

сервісів Міністерства юстиції. До Правобережного центру вже звернулось 

понад 500 за отриманням витягу з єдиного реєстру речових майнових прав на  

нерухоме майно. Важливою є ще одна додаткова 

функція – це фронт-офіс державного 

реєстратора. Якщо людина хоче зареєструвати 

громадську організацію, вона має право прийти 

до офісу, щоб там перевірили ці документи, 

допомогли усунути недоліки та, наприклад, 

«зшити ці справи», тому що не всі знають, як це 

робити. Поза правової консультації, це 

можливість не їхати до державного реєстратора.  

У центрі зазначають, що тут також складають заяви правового 

непроцесуального характеру. «Дуже багато було звернень у 2017-2018 роках 

про те, що людина уклала договір на ті ж самі металопластикові вікна, але 

особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою особи, не встановила їх. Ми 

допомагали складати претензії по відношенню до того, щоб повернули кошти у 

зв’язку з тим, що послуги фактично не були надані», - зазначає О. Маньківська.  

Як і в кожного центру, у Правобережному є свої дистанційні пункти. 

Кожен перший та третій вівторок місяця разом із перекладачем жестової мови 



працівники здійснюють виїзд до культурного центру Українського товариства 

глухих та надають там консультації. Центр тісно співпрацює і з Українським 

товариством сліпих, для якого надають послуги в Центральній спеціалізованій 

бібліотеці для сліпих імені М. Островського. Крім цього, працівниками офісу 

надаються роз’яснення на гарячій лінії з попередження домашнього насильства 

(ГО «Ла-Страда Україна») та в Центрі по роботі із жінками. Цілодобово діє 

контакт-центр Безоплатної правової допомоги за номером 0 800 213 103.  

 Станом на 14 березня 2019 року з часу створення Правобережного 

київського міського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

звернулося 13 тисяч 835 осіб. Щороку кількість послуг правової допомоги, 

гарантованих державою, збільшується, що впливає на кількість відвідувачів.  

 «Звертайтеся!» - кажуть на прощання працівники Центру. На годиннику 

15-та година, ще є час, аби встигнути фахово роз’яснити та допомогти всім, хто 

чекає на це сьогодні.   

 

 


