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Затверджено наказом по комунальній установі «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Одесі»
(КУ «Правова допомога») від 20.07.2015 року № ___  (зі змінами від 03.01.2017 року)

ПОВІДОМЛЕННЯ
від «_____»________ 20_____ р.  №_______ / _____

ПРО ПРАВО ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ безоплатної вторинної правової допомоги

____________________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові особи, яка звернулася для надання безоплатної первинної правової допомоги)
надано безоплатну первинну правову допомогу структурним підрозділом комунальної установи «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м.Одесі» (КУ «Правова допомога»)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
За результатами розгляду його (її) звернення, в порядку пункту 4 частини 2 статті 7 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» надано роз’яснення про право доступу до вторинної правової допомоги та,
за попереднім висновком, визначено, що дійсна особа потребує безоплатної вторинної правової допомоги, як:
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 особа, яка перебуває під юрисдикцією України, середньомісячний дохід якої не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення;
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 інвалід, який отримує пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;
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 дитина-сирота;
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 дитина, позбавлена батьківського піклування;
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 дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах;
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 дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;
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 внутрішньо переміщена особа;
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 громадянин України, який звернувся із заявою про взяття його на облік як внутрішньо переміщену особу;
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 особа, на яку поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;
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 ветеран війни та особа, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
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 особа, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
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 особа, яка належить до числа жертв нацистських переслідувань;
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 особа, яка перебуває під юрисдикцією України і звернулася для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
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 особа, щодо якої суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
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 особа, щодо якої суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;
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 особа, реабілітована відповідно до законодавства України.
____________
* працівники КУ «Правова допомога» не несуть відповідальності за надану особою інформацію, щодо визначення категорії та майнового стану особи, як суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу.



Відповідно наданої інформації, та керуючись Законом України «Про безоплатну правову допомогу» щодо визначення осіб, які належать до кола суб’єктів права на надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

____________________________________________________________________________________________,
(прізвище, ініціали)  
запропоновано звернутися для отримання безоплатної вторинної правової допомоги:
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	ДО ПЕРШОГО ОДЕСЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 98, м. Одеса, Україна
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	ДО ДРУГОГО ОДЕСЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Адреса: вул. Коблевська, 40, м. Одеса, Україна
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	ДО ТРЕТЬОГО ОДЕСЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Адреса: вул. Атамана Головатого, 1, м. Одеса, Україна
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	________________________________________________________________________________________________________
Адреса: _______________________________________________________________________________________

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213103

Про ПРАВО ТА порядок доступу до ОТРИМАННЯ безоплатної вторинної правової допомоги РОЗ’ЯСНИВ:

__________________________________________________
(посада)
юридичного відділу у _______________районі м.Одеси комунальної установи «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги у м. Одесі» (КУ «Правова допомога»)



___________ / _______________
         (підпис)                        (прізвище, ініціали)  








Додаткова інформація по суті питання: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

