
Методичні рекомендації 

для органів місцевого самоврядування 

щодо використання довідково-інформаційної платформи правових 

консультацій «WikiLegalAid» 

 

Довідково-інформаційна платформа правових консультацій 

«WikiLegalAid» - -це правнича енциклопедія, спрямована на підвищення 

правової свідомості та освіченості населення та спрощення доступу до 

правової інформації та консультацій. 

«WikiLegalAid» утворена Координаційним центром з надання правової 

допомоги у 2016 році. Над її створенням працювали фахівці системи надання 

безоплатної правової допомоги з різних регіонів України. 

 

Основними принципами роботи «WikiLegalAid» є 

• Систематичність – вся інформація в базі розташована таким чином, 

щоб знайти консультацій за певною тематикою було зручно та легко. 

• Актуальність – процес оновлення правових консультацій триває 

постійно; інформація, що міститься в базі включає в себе і нові зміни в 

законодавстві, і зміни в судовій практиці. 

• Вичерпність – за допомогою бази правових консультацій можна знайти 

вичерпну інформацію з правового питання, а також судову практику та зразки 

судових документів. 

• Доступність – незалежно від того де Ви знаходитесь (вдома, на роботі, 

в віддаленому районі) у Вас є доступ до необхідної вам правової інформації. 

«WikiLegalAid» буде корисна як працівникам органів місцевого 

самоврядування, так і звичайним громадянам. 
 

Скористатися можливостями «WikiLegalAid» можу будь-хто, хто має 

доступ до мережі Інтернет. 

Для цього необхідно перейти за посиланням https://wiki.legalaid.gov.ua/. 

Нижче розглядається декілька варіантів пошуку необхідної вам 

інформації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wiki.legalaid.gov.ua/


Способи пошуку необхідної інформації у «WikiLegalAid» 

Спосіб 1. Скористатися пошуком на головній сторінці 

У правому 

верхньому куті головної 

сторінки міститься поле 

«Пошук WikiLegalAid», в 

зазначене поле необхідно 

ввести тему, яка вас 

цікавить, ключове слово 

або корінь слова та 

натиснути по знак пошуку 

 або клавішу Enter. 

 



У результатах 

пошуку будуть 

відображені всі статті  

«WikiLegalAid», які 

містять запитуваний 

термін у назві сторінки 

або у текстах сторінок.  

Крім того, наявна 

також функція 

автоматичного 

заповнення 

пошукового запиту, яка 

показує найбільш 

поширені варіанти 

запитів. 

 



Також, на 

головній сторінці ви 

можете знайти 

посилання на найбільш 

актуальні статті 

 

 

 

 

 

 

 



Спосіб 2. Скористатися пошуком через структуру категорій 

На панелі з 

лівого боку робоxого 

столу розміщається 

посилання «Категорії 

WikiLegalAi» 

 



При переході за 

зазначеним 

посиланням 

відкривається 

структура категорій 

WikiLegalAid, у якій 

можливий пошук 

правової інфомрації і 

консультацій за 

основними та 

додатковими 

категоріями, а саме: 

1) Галуззю права; 

2) Суб’єктами 

звернень; 

3) Суб’єктами 

розгляду звернень; 

4) Пільгами та 

іншими гарантіями, 

встановленими 

законом; 

5) Зразками 

документів правового 

та процесуального 

характеру. 

 



Особливу 

цінність становить така 

додаткова категорія, як 

зразки документів 

правового та 

процесуального 

характеру, яка 

складається з 

підкатегорій 

документів у галузі 

сімейного, житлового 

права, соціального 

захисту, протидії 

домашньому 

насильству та зразків 

клопотань та заяв в 

судовому процесу. 

За допомогою 

цієї категорії 

WikiLegalAid у 

користувача є  

можливість швидко 

знайти зразок 

необхідного документу 

та завантажити його 

для подальшої роботи. 

 

 

 



Запорізький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги відкритий для співпраці та готовий 

надати якнайширшу допомогу з питань прийняття місцевих програм надання безоплатної правової допомоги. 

 

 
За безоплатною правовою допомогою звертайтесь до установ системи безоплатної правової допомоги: 

 Запорізький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги – м. Запоріжжя, просп. Соборний, 77, 2 

поверх, 

тел.: (061) 764-60-77, 

ел.адреса: zaporizhya1.zaporizhya@legalaid.zp.ua  

 

 Вільнянське бюро правової допомоги – м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 5, 

ел.адреса: vilnianske@legalaid.zp.ua, 

тел.: (06143) 4-00-23  

 

 Запорізьке бюро правової допомоги – м. Запоріжжя, Майдан Профспілок, 5, 

тел. (061) 239-07-07, 

ел.адреса: zaporizhya2.zaporizhya@legalaid.zp.ua 

Дистанційний пункт відділу «Запорізьке бюро правової допомоги» (прийомні дні - вівторок, четвер) –  м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї 

бригади, 16А, 

тел.: (061) 224-39-10 

 

 Новомиколаївське бюро правової допомоги - смт. Новомиколаївка, вул. Соборності, 84, 

ел.адреса: novomykolaivske@legalaid.zp.ua, 

тел.: (06144) 9-33-31 

 

 Оріхівське бюро правової допомоги – м. Оріхів, вул. Покровська, 58, 

ел.адреса: orikhivske@legalaid.zp.ua, 

тел.: (06141) 4-31-54 

 
 Єдиний контакт-центр системи безоплатної правової допомоги: 
0-800-213-103 

 


