
З 5 січня 2017 року особи, що претендують або мають статус
внутрішньо переміщених та учасника бойових дій включені до
кола осіб, що можуть отримувати безоплатну вторинну
правову допомогу.

03 січня 2017 року Петро Порошенко підписав Закон України «Про Вищу раду правосуддя», цим
документом, зокрема, внесені зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» в
частині розширення кола осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу.

Відповідно до внесених змін Закону право на БВПД надано внутрішньо переміщеним особам та
особам, які до сьогодні лише претендували на отримання такого статусу. Таким чином
скористатися правовою допомогою тепер зможуть близько 1 700 000 людей – саме така сьогодні є
приблизна кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб.

Така ж соціальна гарантія встановлена для осіб, які претендують на отримання статусу учасника
бойових дій. Крім того, безоплатна вторинна правова допомога ветеранам війни, у тому числі
учасникам бойових дій (на сьогодні їх близько 275 000 осіб), іншим особам, на яких поширюється
дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», надаватиметься не лише з питань їх соціального захисту, як це було до прийняття
зазначених змін, а з будь-яких інших питань.

Крім того, змінилися підходи до визначення рівня малозабезпеченості, що є критерієм для
отримання безоплатної вторинної правової допомоги не менше 10 000 000 осіб:

- особа матиме право на БВПД, якщо її дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів;

- враховуватиметься середньомісячний дохід особи, яка звертається за допомогою, а не
середньомісячний сукупний дохід сім’ї, як це було дотепер.

 Реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу можна через:

1) Роздільнянський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що
знаходиться за адресою:

вул.. Незалежності, 2, м. Роздільна Тел. 04853 50 366; 04853 50 443.

2) Захарівське бюро правової допомоги:

смт. Захарівка, вул. 1-го Травня, 49.Тел.: (04860) 9-44-30.

3) Іванівське бюро правової допомоги:

смт. Іванівка, вул. Центральна, 93. Тел.: (04854) 2 00 55

4) Великомихайлівське бюро правової допомоги:

смт. Велика Михайлівка, вул. Пушкіна, 2-б. Тел.: (04859) 40 300
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