
 

ІНШІ СОЦІАЛЬНІ 
ПІЛЬГИ

ЗАХИЩАЙ СВОЇ ПРАВА
РАЗОМ З МІН’ЮСТОМ!

ПРАВА 
ЗАХИСНИКІВpravo.minjust.gov.ua

0 800 213 103

МАЄШ ПИТАННЯ?

Єдиний контакт-центр системи безоплатної 
правової допомоги цілодобово та 
безкоштовно у межах України

Проект Мін’юсту “Я МАЮ ПРАВО!” навчає 
громадян користуватися своїми правами та 
захищати їх у разі порушення

pravo.minjust.gov.ua
Найближчий центр надання правової 

допомоги

безоплатний проїзд у транспорті;

переважне право на залишення на 
роботі при скороченні чисельності чи 
штату працівників;

допомога по тимчасовій 
непрацездатності в розмірі 100% 
середньої заробітної плати незалежно 
від стажу роботи;

позачергове влаштування до закладів 
соціального захисту населення.



БЕЗОПЛАТНА 
ПРАВОВА 
ДОПОМОГА

ПІЛЬГИ НА МЕДИЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ

!
• Отримання правової інформації, 
консультацій і роз'яснень з правових 
питань.
• Складання заяв, скарг та інших 
документів.

• Захист у кримінальному провадженні.
• Представництво в судах, інших 
державних  органах, органах місцевого 
самоврядування.
• Складення документів процесуального 
характеру.

Як отримати  безоплатну правову допомогу?
Підготуй необхідні документи:

Звернися до:

• Паспорт громадянина України.
• Ідентифікаційний номер.
• Посвідчення учасника бойових дій.

• найближчого центру з надання безоплатної 
правової допомоги чи 
• територіального органу юстиції за місцем 
фактичного проживання. 

Адреси: http://pravo.minjust.gov.ua/kontakti/

ВАЖЛИВО! 
Учасники бойових дій, герої України звільняються 
від сплати судового збору в усіх судових 
інстанціях та  у всіх справах, пов’язаних із 
порушенням їх прав.

безоплатне отримання ліків за 
рецептом;

першочергове  зубопротезування;

користування при виході на пенсію чи 
зміні місця роботи поліклініками та 
госпіталями;

щорічне медичне обстеження і 
диспансеризація із залученням 
необхідних спеціалістів;

безоплатне забезпечення 
санаторно-курортним лікуванням чи 
компенсація його вартості;

першочергове обслуговування в 
лікувально-профілактичних закладах, 
аптеках та першочергову 
госпіталізацію.

першочергове забезпечення 
жилою площею осіб, які 
потребують поліпшення житлових 
умов;

першочергове відведення 
земельних ділянок;

першочерговий ремонт житлових 
будинків;

позика на будівництво з 
погашенням її протягом 10 років 
починаючи з п'ятого року після 
закінчення будівництва;

знижка 75 % на квартирну плату,  
користування комунальними 
послугами та вартість палива.

ВАЖЛИВО! 
Учасник бойових дій який дістав поранення, 
контузію або каліцтво під час участі в 
бойових діях чи при виконанні обов'язків 
військової служби, має право на 
забезпечення  жилою площею протягом двох 
років з дня взяття на квартирний облік.

ПІЛЬГИ НА ЗЕМЛЮ 
ТА ЖИТЛО
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