
Адреса: 92703 Луганська область, Старобільський 

район, м. Старобільськ, вул. Трудова, буд. 12 «а». 

Директор: Ткаченко Артем Володимирович.  

Телефон: 0-800-21-31-03,  095-291-06-99 

е-mail:artem.tkachenko@legalaid.gov.ua 

starobilsk.luhansk@legalaid.gov.ua 

 

Регіональний центр з 

наданнябезоплатноївторинноїправовоїдопомог

и у Луганськійобласті 

 

Тимчасова адреса: вул. Луначарського, 73, смт. 

Мілове, Міловський район, Луганська область, 

Україна 

Контактний телефон: 0891-20-00-71 

Єдинийтелефонний номер 

системибезоплатноїправовоїдопомоги: 0-800-

213103 

Електронна адреса: 

office.luhansk@legalaid.gov.ua 

Веб-сайт: http://luhansk.legalaid.gov.ua/ua/ 

Директор:Родіонова Ольга Олександрівна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша адреса: 

Вул. Леніна, 20 

місто Сватове 

Луганська область 92600 

Тел.: 3-27-49 – директор 

3-34-58 – відділобслуговування 

Email: svt.bibl@gmail.com 

Сайт: www.knigosvit.narod.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сватівська центральна районна 

Бібліотекаім. Т. Полякова 

 

 

 

 

Безоплатна правова 

допомога 
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Згідно до статті 59 

КонституціїУкраїникоженмає право на 

правовудопомогу. Це право регулює Закон 

України «Про безоплатнуправовудопомогу» від 02 

червня 2011 року № 3460-VI (надалі – Закон 3460-

VI). 

Цей закон регулює: 

- відносини у 

сферінаданнябезоплатноїправовоїдопомогисуб’єкт

ам права на безоплатнуправовудопомогу та 

суб’єктам права на 

безоплатнувториннуправовудопомогу; 

- порядок 

наданнябезоплатноїправовоїдопомогифізичним 

особам на благодійних засадах фізичними та 

юридичними особами, 

якізаймаютьсяблагодійноюдіяльністюсамостійноа

боспільно з 

відповіднимиблагодійнимиорганізаціями, 

регулюєтьсявідповіднимзаконодавством і 

статутами цихорганізацій. 

Відповідно до Закону 3460-VI 

безоплатнаправовадопомога – 

правовадопомога, щогарантується державою та 

повністюабочастковонадається за 

рахуноккоштів Державного бюджету України, 

місцевихбюджетів та іншихджерел. 

Право на безоплатнуправовудопомогу – 

гарантованоКонституцієюУкраїни. 

Їїможеотримати громадянинУкраїни, іноземець, 

особа без громадянства, у тому числібіженецьчи 

особа, яка 

потребуєдодатковогозахисту.Певнакатегоріїя 

осібможе 

отриматибезоплатнувториннуправовудопомогу у 

випадках, передбачених Законом 3460-VI. 

Виходячи з 

цьогоправовудопомогуслідподілити на 

безоплатнупервиннуправовудопомогу (ст. 7 

Закону 3460-VI) та 

безоплатнувториннуправовудопомогу (ст. 13 

Закону 3460- 

Слідзазначити, 

щобезоплатнапервиннаправовадопомогавключ

ає в себе таківидинаданняправовихпослуг, 

зокрема: 

- наданняправовоїінформації; 

- наданняконсультацій і роз’яснень з 

правовихпитань; 

- складаннязаяв, скарг та іншихдокументів 

правового характеру 

(крімдокументівпроцесуального характеру); 

- наданнядопомоги в забезпеченні доступу 

особи до вторинноїправовоїдопомоги та медіації. 

Так хто ж 

уповноваженийнадаватиціпослуги? 

Відповідно до частинипершоїстатті 9 Закону 

3460-VI до 

суб’єктівнаданнябезоплатноїпервинноїправовоїдо

помогивіднесено: 

- органивиконавчоївлади (Закон України “Про 

центральніорганивиконавчоївлади”, Закон України 

“Про місцевідержавніадміністрації”); 

- органимісцевогосамоврядування (Закон 

України “Про місцевесамоврядування”); 

- фізичні та юридичні особи приватного права; 

- спеціалізовані установи. 

Звернення про надання одного з 

видівправовихпослуг, передбаченихчастиною 

другою статті 7 Закону 3460-VI, 

надсилаютьсяабоподаються особами, 

якідосяглиповноліття, безпосередньо до 

центральних та 

місцевихорганіввиконавчоївлади, 

територіальнихорганівцентральнихорганіввик

онавчоївлади та 

органівмісцевогосамоврядуваннявідповідно до 

їхкомпетенції. 

Слідпам’ятати, щоорганивиконавчоївлади та 

органимісцевогосамоврядування у 

разіписьмовогозверненняосіб про надання будь-

якого з видівправовихпослуг, 

передбаченихчастиною другою статті 7 Закону 

3460-VI, з питань, щовіднесені до їхповноважень, 

зобов’язанінадатитакіпослугипротягом 30 

календарнихднів з дня надходженнязвернення. 

 Якщо під час розгляду звернення про надання 

безоплатної первинної правової допомоги 

встановлено, що особа потребує надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, орган 

виконавчої влади чи орган місцевого 

самоврядування, який розглядає звернення, 

зобов’язаний роз’яснити особі або її законному 

представникові порядок подання звернення про 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Відповідно до статті 11 Закону 

безоплатнуправовудопомогуможнатакожможнаотр

имати на особистомуприйомі. Відтак, 

органивиконавчоївлади та 

органимісцевогосамоврядуваннязобов’язаніпровод

итиособистийприйомосіб, 

якіпотребуютьбезоплатноїпервинноїправовоїдопо

моги, з питань, що належать до 

компетенціївідповідного органу 

виконавчоївладичи органу 

місцевогосамоврядування. 

Прийомосіб, 

якіпотребуютьбезоплатноїпервинноїправовоїдопо

моги, проводиться постійно в установленідні та 

години. Графікприйомуосіб повинен бути 

доведений до їхвідома. 

Якщопід час особистогоприйомувстановлено, 

що особа 

потребуєнаданнябезоплатноївторинноїправовоїдо

помоги, працівник, який проводить 

особистийприйом, зобов’язанийроз’яснитиїй 

порядок поданнязвернення про 

наданнябезоплатноївторинноїправовоїдопомоги. 

 

Центриправовоїдопомоги 

у Луганськійобласті 

 

Сєвєродонецькиймісцевий центр з 

наданнябезоплатноївторинноїправовоїдопомог

и 

 

Юрисдикціямісцевого центру: діяльністьмісцевого 

центру поширюється на територіюКремінського, 

Попаснянськогорайонів та містЛисичанськ, 

Рубіжне, СєвєродонецькЛуганськоїобласті. 

Адреса: 93412 Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, 

вул Гоголя, буд.24 

директор: БогушВолодимир Данилович   

Телефон: 0-800-21-31-03,   

Мобильный: 099 526 48 54 



e-mail: syevyerodonetsk.luhansk@legalaid.gov.ua 

volodymyr.bogysh@legalaid.gov.ua 

 

Старобільськиймісцевий центр з 

наданнябезоплатноївторинноїправовоїдопомог

и 

 

Юрисдикціямісцевого центру: діяльністьмісцевого 

центру поширюється на територіюБіловодського, 

Білокуракинського, Марківського, 

Міловського, Новоайдарського, Новопсковського, 

Сватівського, Станично-Луганського, 

Старобільського, 

ТроїцькогорайонівЛуганськоїобласті. 
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