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Київський обласний 
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правової допомоги

Броварський місцевий центр забезпечує доступ до безоплатної вторинної 
правової допомоги у  цивільних та адміністративних справа для цілої низки 
соціально незахищених категорій громадян, таких як:

•  особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний 
сукупний дохід їхньої сім'ї 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;

• інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість 
пенсії, у  розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних 
осіб;
діти-сироти;
діти, позбавлені батьківського піклування; 
безпритульні діти;

• діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї;
особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, 

які потребують додаткового або тимчасового захисту";
• ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
•  особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною;
особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань;

•  особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної 
дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та 
поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

•  особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної 
допомоги в примусовому порядку;

•  особи, реабілітовані відповідно до законодавства України.
Усім цим незахищеним категоріям осіб будуть надаватися послуги 

адвокатів для представництва їх інтересів у цивільних та адміністративних 
судових спорах, а також потерпілим і свідкам у кримінальних провадженнях, 
якщо вони належать до категорій, що мають право на безоплатну вторинну 
правову допомогу, як це визначено ст. 14 Закону України «Про безоплатну 
правову допомогу».

Звертатись: прийом - м.Бровари,вул. , 135 (старий центр) 
e-mail: brovary.kyivreg@legalaid.gov.иа 
тел. (04594) 6-93-55
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БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Безоплатна правова допомога в судах та

малозабезпеченим, інвалідам, учасникам 
бойових дій, ветеранам, дітям сиротам

та іншим категоріям, визначених
законом 

по 
Цивільним і Адміністративним справам

Звертатись:
прийом — м.Бровари, вул. Київська, ( старий

центр)
e-mail: brovary. kyivreg@legalaid.gov. иа 
тел. (04594) 6-93-55
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