
До уваги жителів м. Вінниці, які бажають отримати 
безоплатну  вторинну правову допомогу! 

 
Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» 

збільшено розміри прожиткового мінімуму на одну особу на місяць для 
основних соціальних і демографічних груп населення, який: 

• для працездатних осіб: 
 з 1 січня 2022 року складає - 2 481 гривню,  
 з 1 липня - 2 600 гривень,  
 з 1 грудня - 2 684 гривні; 

• для осіб які втратили працездатність: 
 з 1 січня - 1934 гривні,  
 з 1 липня - 2027 гривень,  
 з 1 грудня - 2093 гривні. 

Відповідно до ст. 14 Закону України "Про безоплатну правову 
допомогу" Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги забезпечує надання вразливим верствам населення 
безоплатної правової допомоги у цивільних, адміністративних справах та 
справах про адміністративні правопорушення . 

До зазначених верств відносяться: 
• малозабезпечені (особи,  середньомісячний дохід яких не перевищує двох 

розмірів прожиткового мінімуму); 
• особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що 

призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів 
для непрацездатних осіб; 

• внутрішньо переміщені особи; 
• громадяни України, які звернулись із заявою про взяття їх на облік як 

внутрішньо переміщених осіб; 
• діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, 

діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які 
постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту;  

• громадяни України - власники земельних ділянок, які проживають у 
сільській місцевості; 

• громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території (з 
питань, пов’язаних із захистом порушених, невизнаних або оспорюваних 
прав, свобод чи інтересів фізичних осіб), у зв’язку із збройною агресією 
Російської Федерації та тимчасовою окупацією території України;  

• особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового захисту»; 

• особи, які звернулися із заявою про визнання особою без громадянства; 
• 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, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для 
отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 

• 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. 
• особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за 

ознакою статі; 
• викривачі у зв’язку з повідомленням ними інформації про корупційне або 

пов’язане з корупцією правопорушення. 
Вінницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги знаходиться за адресою:  
 

 м. Вінниця, вул. Василя Порика, 29;  
 контактний телефон: (0432) 56-01-80.  
 прийом громадян здійснюється щоденно з 8 год. до 17 год.(крім суботи 

та неділі). 
Також прийом громадян здійснюється: 

 кожен вівторок та четвер у Вінницькому міському суді Вінницької області; 
  щосереди у Центрі надання адміністративних послуг "Прозорий офіс" 

(відділення "Замостя") виконавчого комітету Вінницької міської ради. 
Запис за телефонами: 067-000-26-64, 073-000-26-64, (0432) 50-91-36. 
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