
ПОРЯДОК 

надання безоплатної первинної правової допомоги 
в Головному управлінні статистики у Запорізькій області 

 

І. Загальні положення 
 

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 59 Конституції України та Закону України «Про безоплатну 
правову допомогу» (далі – Закон) і визначає надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації 

прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення з питань, 

віднесених до повноважень Головного управління статистики у Запорізькій області (далі – Головне управління 
статистики), коло яких визначено Законом України «Про державну статистику» та Положенням «Про Головне 

управління статистики у Запорізькій області», затвердженого наказом Державної служби статистики України від 
30.09.2015 № 235 (у редакції наказу від 02.01.2020 № 9). 

 
1.2. У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються у такому значенні: 

– безоплатна правова допомога - правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково 

надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел; 
– право на безоплатну правову допомогу - гарантована Конституцією України можливість громадянина 

України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, 
отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб 

отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених цим Законом. 

– правова допомога - надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод 
людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення; 

– правові послуги - надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань.  
– безоплатна первинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її 

права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. 

 

II. Порядок реалізації права на безоплатну первинну правову допомогу 
 

2.1. При реалізації права на безоплатну правову допомогу не допускається застосовування привілеїв чи 
обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 

 
2.2. Безоплатна первинна правова допомога в Головному управлінні статистики полягає в інформуванні 

особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення.  
Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:  

– надання правової інформації; 

– надання консультацій і роз'яснень з правових питань. 
 

2.3. Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України та Законом мають усі 
особи, які перебувають під юрисдикцією України.  

 
2.4. Звернення про надання одного з видів правових послуг (додаток), надсилаються або подаються 

особами, які досягли повноліття, безпосередньо до Головного управління статистики, яке розташоване за 

адресою: 69002, м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 75, в тому числі, за допомогою поштового зв'язку або 
шляхом направлення відповідного звернення на офіційну електронну адресу: stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua. 

 
2.5. Усі звернення, подані на особистому прийомі, реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за 

зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на 

підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, 
затвердженої Кабінетом Міністрів України від 14.04.1997 року № 348 (із змінами), Інструкції з діловодства за 

зверненнями громадян у Головному управлінні статистики у Запорізькій області, затвердженої наказом Головного 
управління статистики від 25.03.2019 року № 40 та у системі електронного документообігу.  

 
2.6. Головне управління статистики, у разі письмового звернення осіб, про надання будь-якого з видів 

правових послуг, з питань, що віднесені до своїх повноважень, зобов'язане надати такі послуги протягом                

30 календарних днів з дня надходження звернення. 
 

2.7. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така 
правова допомога надається не пізніше п'ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення. 

 

2.8. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції Головного управління статистики, 
відповідне звернення протягом п’яти календарних днів надсилається до відповідного органу, про що 

повідомляється особа, яка подала вказане звернення. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
mailto:stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua


2.9. Уповноважена особа, яка визначена наказом Головного управління статистики, проводить особистий 

прийом осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належить до його компетенції. 
 

2.10. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться постійно в 

установлені дні та години. Графік особистого прийому осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги 
уповноваженою особою, затвержений наказом Головного управління статистики. 

2.11. Головне управління статистики забезпечує проведення особистого прийому осіб та надає роз’яснення 

положень законодавства, консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання 
обов’язків. 

 

2.12. Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, 
що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, Головне управління статистики роз’яснює 

особі або її законному представникові порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. 

 

2.13. Інформація про цей Порядок і Графік особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної 
правової допомоги розміщується, на вебсайті Головного управління статистики.  


