Кіровоградський місцевий центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги

Безоплатна правова
допомога – на захисті
індивідуальних прав
громадян

Категорії осіб, яким Кіровоградським місцевим центром з надання безоплатної
вторинної правової допомоги може бути наданий адвокат та перелік підтверджуючих
документів, які необхідно надати працівнику центру
1. Особи, які перебувають під юрисдикцією України, середньомісячний сукупний
дохід сім'ї яких 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, або їх законних представників.
Статтею 7 закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» встановлено
прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 вересня 2015 року 1330 гривень.
Для основних соціальних і демографічних груп населення:
Дітей віком до 6 років – 1167 гривень;
Дітей віком від 6 до 18 років – 1455 гривень;
Працездатних осіб (до працездатних осіб відносяться особи, які не досягли
встановленого законом пенсійного віку – ст.1 Закону України «Про прожитковий мінімум»)
– 1378 гривень;
Осіб, які втратили працездатність (до осіб, які втратили працездатність, відносяться
особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку, особи, які досягли пенсійного
віку, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, та непрацюючі особи, визнані
інвалідами в установленому порядку) –1074 гривні.
2. Інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії,
у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (менше 1898
гривень) або їх законні представники
Документи, які необхідно подати для підтвердження належності до вказаної
категорії:
1) паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
2) реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про
це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
3) пенсійне посвідчення або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної
допомоги, або довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про
встановлення інвалідності;
4) довідка про розмір пенсії або довідка про розмір соціальної допомоги, що
призначається замість пенсії.
3. Законні представники дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, безпритульних дітей, дітей, які можуть стати або стали жертвами
насильства в сім'ї.
4.Особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які
потребують додаткового або тимчасового захисту»:
1) біженець - особа, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих
побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності,
громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних
переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може
користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок
таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни
свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї
внаслідок зазначених побоювань;

2) особа, яка потребує додаткового захисту - особа, яка не є біженцем
відповідно до Конвенції про статус біженців 1951 року і Протоколу щодо статусу біженців
1967 року та цього Закону, але потребує захисту, оскільки така особа змушена була прибути
в Україну або залишитися в Україні внаслідок загрози її життю, безпеці чи свободі в країні
походження через побоювання застосування щодо неї смертної кари або виконання вироку
про смертну кару чи тортур, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи
покарання або загальнопоширеного насильства в ситуаціях міжнародного або внутрішнього
збройного конфлікту чи систематичного порушення прав людини і не може чи не бажає
повернутися до такої країни внаслідок зазначених побоювань;
3) особи, які потребують тимчасового захисту - іноземці та особи без
громадянства, які масово вимушені шукати захисту в Україні внаслідок зовнішньої агресії,
іноземної окупації, громадянської війни, зіткнень на етнічній основі, природних чи
техногенних катастроф або інших подій, що порушують громадський порядок у певній
частині або на всій території країни походження (ч.1 ст. 1 Закону України «Про біженців та
осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»)
5. Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» стосовно питань, пов'язаних з їх
соціальним захистом.
Статтею 4 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» визначено, що ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи
в бойових діях на території інших держав.
До ветеранів війни належать:
 учасники бойових дій;
 інваліди війни;
 учасники війни;
До осіб, на яких поширюється дія закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» відносяться:
1) сім'ї військовослужбовців, партизанів, підпільників, учасників бойових дій на
території інших держав, прирівняних до них осіб, зазначених у статтях 6 і 7 Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, які загинули
(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час захисту Батьківщини або виконання інших обов'язків військової
служби (службових обов'язків), а також внаслідок захворювання, пов'язаного з
перебуванням на фронті або одержаного в період проходження військової служби чи
на території інших держав під час воєнних дій та конфліктів;
2) сім'ї військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу, які призивалися на
збори військовозобов'язаних Міністерства оборони, органів внутрішніх справ і
державної безпеки колишнього Союзу РСР і загинули (померли) під час виконання
завдань по охороні громадського порядку при надзвичайних ситуаціях, пов'язаних з
антигромадськими проявами;
3) сім'ї загиблих під час Великої Вітчизняної війни осіб із числа особового складу груп
самозахисту об'єктових та аварійних команд місцевої протиповітряної оборони, а
також сім'ї загиблих внаслідок бойових дій працівників госпіталів, лікарень та інших
медичних закладів;
4) сім'ї осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, які
загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час
участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України;
5) сім'ї осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до
забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали
волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок

поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення
антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
6) сім'ї осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або
самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення,
контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі
добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України,
Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших
утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних
органів;
7) сім'ї осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або
самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної
цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені
до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України,
Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України
військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти) або
померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання
такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у
взаємодії із Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України,
Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів
України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
8) сім'ї військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників
Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України,
Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України,
Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовців військових
прокуратур, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців,
працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони
України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,
Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної
служби України, інших утворених відповідно до законів України військових
формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у
період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення,
контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення, а також сім'ї працівників
підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення
антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок
поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення
антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення.
До членів сімей загиблих (тих, які пропали безвісти) військовослужбовців, партизанів
та інших осіб, зазначених у цій статті, належать:
- утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв'язку з цим виплачується
пенсія;
- батьки;
- один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому
пенсія чи ні;

-

діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;
діти, які мають свої сім'ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття;
діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти;
9) дружини (чоловіків) померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни, а також
дружини (чоловіків) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і
підпільників, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового
каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге.
На дружин (чоловіків) померлих інвалідів війни, учасників бойових дій, партизанів,
підпільників і учасників війни, нагороджених орденами і медалями колишнього Союзу РСР
за самовіддану працю і бездоганну військову службу, визнаних за життя інвалідами,
чинність цієї статті поширюється незалежно від часу смерті інваліда;
10) дружини (чоловіків), які не одружилися вдруге, батьки, неповнолітніх дітей
померлих учасників бойових дій, партизанів, підпільників, військовослужбовців та
учасників війни, які проходили службу у військових підрозділах, частинах, штабах і
установах, що входили до складу діючої армії в період Великої Вітчизняної війни
1941-1945 років та війни 1938, 1939, 1945 років з імперіалістичною Японією,
нагороджених за бойові дії державними нагородами та орденами і медалями
колишнього Союзу РСР (крім ювілейних)
11) діти померлих учасників бойових дій, які навчаються за денною формою навчання у
вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних
навчальних закладах, до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до
досягнення ними 23 років.
6. Особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною стосовно питань, пов'язаних з їх соціальним захистом
Особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вважаються:
 особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні;
 Герої Радянського Союзу;
 повні кавалери ордена Слави;
 особи, нагороджені чотирма і більше медалями "За відвагу";
 Герої Соціалістичної Праці, удостоєні цього звання за працю в період Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 років (ст. 11 закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);
 Мати-Героїня;
 Мати, яка народила п'ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку
Особами, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вважаються:

Герої Соціалістичної Праці;

Герої України;

Повні кавалери ордена Трудової Слави (ст. 8 Закону України «Про
основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян
похилого віку в Україні»)
7. Особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань стосовно
питань, пов'язаних з їх соціальним захистом.
Згідно ст. 1 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» жертвами
нацистських переслідувань є особи, які в роки Великої Вітчизняної війни та Другої світової
війни постраждали від нацистських переслідувань з мотивів політичного, національного і
релігійного характеру, ворожого ставлення до націонал-соціалізму;
Статтею 4 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» визначено, що
особами, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, є:

1) колишні в'язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового
тримання та місць примусових робіт у роки Великої Вітчизняної війни та Другої
світової війни;
2) особи, які були насильно вивезені з території колишнього Союзу РСР на
примусові роботи на територію Німеччини або її союзників, що перебували у
стані війни з колишнім Союзом РСР, або на території окупованих ними інших
держав;
3) діти, які народилися в місцях примусового тримання їх батьків та в місцях
відбування батьками примусових робіт;
4) діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націоналсоціалістським режимом у тилу ворога, яких у зв'язку з патріотичною діяльністю
їх батьків було піддано репресіям, фізичним розправам, гонінням.
5) До жертв нацистських переслідувань належать також особи, які у роки Великої
Вітчизняної війни та Другої світової війни були насильно вивезені з території
інших держав, що після 1944 року увійшли до складу колишнього Союзу РСР, а
також особи, які після звільнення з концентраційних таборів, гетто, інших місць
примусового тримання та місць примусових робіт були переселені на територію
України.
8. Особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності
фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною на правові послуги, передбачені
пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 Закону України “Про безоплатну правову
допомогу”протягом розгляду справи в суді.
9. Опікуни або піклувальники осіб, щодо яких суд розглядає справу про
поновлення цивільної дієздатності фізичної особи на правові послуги, передбачені
пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 Закону України “Про безоплатну правову
допомогу”протягом розгляду справи в суді.
10. Особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги
в примусовому порядку, або їх законні представники н а правові послуги, передбачені
пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 Закону України “Про безоплатну правову
допомогу”протягом розгляду справи в суді.
11.Особи, реабілітовані відповідно до закону України «Про реабілітацію жертв
політичних репресій на Україні» стосовно питань, пов'язаних з реабілітацією.
12. Особи, до яких застосовано адміністративний арешт чи адміністративне
затримання, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13
цього Закону України “Про безоплатну правову допомогу” (здійснення представництва
інтересів, складення документів процесуального характеру).
Правова допомога надаватиметься свідкам і потерпілим по вказаним категоріям у
кримінальних провадженнях

Кіровоградський місцевий центр з надання безоплатної
вторинної правової допомоги обслуговує мешканців
 Кіровоградського району
 Долинського району
 Новгородківського району
 Новомиргородського району
 Компаніївського району
 Устинівського району
 м. Кіровоград

Адреса:
25006, м. Кіровоград, вул. Дворцова 64/53 каб. 101
Режим роботи: понеділок-п'ятниця з 8:00 до 17:00 год.
(без обідньої перерви)
Телефон центру (095)87-662-33

