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«Юридична сотня» - Правозахисна діяльність

LEGAL100.ORG.UA

facebook.com/yursotnya

ПРАВОВА
ПІДТРИМКА
УЧАСНИКІВ ВІЙНИ
УКРАЇНИ ПРОТИ
РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ

На четвертому році війни кількість учасників бойових дій 
продовжує зростати. Хоч рівень поінформованості ветеранів 
щодо своїх прав помітно виріс, залишається невирішеною 
ціла низка системних проблем соціальної підтримки. Справи, 
з якими звертаються, дедалі складнішають, а їх кількість 
подвоїлась. Хочеться вірити, що Юридична сотня і далі 
залишиться об’єднанням небайдужих фахівців, які вважають 
своїм покликанням допомагати нашим захисникам та вбачають 
в цьому можливість виконати свій громадянський обов’язок.

Леся Василенко,
Голова ГО «ВПО «Юридична Сотня» 
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Анастасія Бородуля
Координаторка гарячої лінії

ГАРЯЧА ЛІНІЯ  0 800 308 100 

Як працює гаряча лінія:

9:00 – 18:00

18952 звернень оброблено на гарячій лінії у 2017 році

51% осіб повертаються за допомогою знову

Дзвінок: ветерани, 
військовослужбовці, 
сім’ї, волонтери

Консультація 
оператора 
(у 75% випадків)

Допомога 
кваліфікованого 
юриста-волонтера, 
у разі складних 
справ та судів
(у 25% випадків)

Моніторинг 
розв’язання 
проблемних питань
(зворотній зв’язок)

Первинне завдання проекту безоплатної правової допомоги Юридичної сотні — захист захисника 
України шляхом забезпечення кожного учасника війни України проти російської агресії персональним 
юристом для надання належної правової допомоги на безоплатній довгостроковій основі.

з понеділка до п’ятниці
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 Сім’ї загиблих — 2%
 Треті особи — 25%
 Учасники бойових дій — 73%

Найпоширеніші питання: 

Служба за контрактом; 

Невиплата грошового 
забезпечення; 

Звільнення з основного 
місця роботи; 

Отримання земельної 
ділянки; 

Розірвання контракту; 

Отримання (відновлення) 
посвідчення учасника 
бойових дій; 

Пільги для учасників 
бойових дій та інвалідів 
війни: проїзд, освіта, 
медична допомога, 
пільги дітям.
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ЮРИСТИ-ВОЛОНТЕРИ 
ЮРИДИЧНОЇ СОТНІ

Протягом 2017 року проект безоплатної правової допомоги учасникам російсько-української війни 
підтримало 155 юристів-волонтерів, на кінець 2017 року з організацією активно співпрацює 114 осіб.
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«Юридична Сотня» посіла перше місце у конкурсі 
соціальних проектів України Social Projects Awards 
у номінації «Волонтерство»

Юристи-волонтери «Юридичної Сотні». 

114 
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РЕГІОНАЛЬНІ 
ПРЕДСТАВНИКИ 
ЮРИДИЧНОЇ СОТНІ 

Регіональні представництва забезпечують: 
надання безоплатної первинної та вторинної правової 
допомоги; онлайн-консультації; консультації під час 
групових зустрічей; складання запитів, позовних заяв, 
консультації ГО та ветеранських організацій; взаємодія 
з органами місцевого самоврядування для вирішення 
системних питань.

Кушнєр Олексій
Волинська обл.

персональних
консультацій: 1500

Донець Артем
Харківська обл.

персональних
консультацій: 3000
виграних судових справ: 26

Дубовенко Вікторія
Дніпропетровська обл.

персональних
консультацій: 500

Красов Антон
Кіровоградська обл.

персональних
консультацій: 4000

Кармазіна Катерина
Житомирська обл.

персональних
консультацій: 300

Ковцун Христина
Львівська обл.

персональних
консультацій: 550 
виграних судових справ: 5

Доценко Наталя
Запорізька обл.

персональних
консультацій: 400

Юлія Гончарова
Координаторка регіональних
представництв «Юридичної Сотні»

12 регіональних представників

Суботенко Юрій
Київ і Київська обл.

персональних
консультацій: 1000

Морій Юлія
Одеська обл.

персональних 
консультацій: 1000

Лобанова Оксана
Миколаївська обл.

персональних 
консультацій: 550

Сімакіна Інна
Чернігівська обл.

персональних  
консультацій: 700 
виграних судових справ: 13

Щербатюк Тарас
Черкаська обл.

персональних 
консультацій: 400
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Найпоширеніші звернення до регіональних представництв Юридичної Сотні:

Оформлення статусу учасника 
бойових дій, учасника війни 

Грошове забезпечення

Місцеві пільги

Медичні права

Земельні питання

Оскарження дій військової частини

Питання юридичної відповідальності

Трудові гарантії

Порядок звільнення з військової 
служби

Визначення особливого періоду

Нарахування пенсії

Отримання житла

Відкриття власної справи

Порушення права на безкоштовний 
проїзд

Пільги на освіту для дітей учасників 
бойових дій

Оформлення групи інвалідності, 
ВЛК, МСЕК
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«Юридична сотня» - Інформування

ПАМ’ЯТКИ УЧАСНИКАМ АТО

ПАМ’ЯТКА УЧАСНИКАМ АТО ПАМ’ЯТКА ВЕТЕРАНАМ АТО

Підвищення обізнаності та поінформованості військовослужбовців і ветеранів війни  
України проти російської агресії про права та соціальні гарантії — одне із основних  
завдань «Юридичної Сотні».

Ми адаптуємо складні формулювання чисельних законодавчих актів простою мовою у формі коротких  
пам’яток, присвячених найактуальнішим питанням соціально-правового забезпечення учасників війни  
України проти російської агресії. Всі пам’ятки проходять редакцію та затверджуються відповідними Централь-
ними органами виконавчої влади. Кожна пам’ятка розробляється на підставі аналізу практики застосування 
чинного законодавства та містить покрокову інструкцію щодо оформлення необхідних документів та особли-
востей забезпечення прав та соціальних гарантій.

Загальний наклад — 20000 примірників.  
7940 примірників було розповсюджено регіональними 
представниками «Юридичної Сотні», 3200 примірників 
пам’ятки передано спілкам АТО, громадським організа-
ціям, центрам АТО при обласних державних адміністра-
ціях, бібліотекам, службам соціального захисту, 1720 
пам’яток передано у шпиталі, 1400 – у пункти відпочин-
ку для військовослужбовців на вокзалах, 600 - у центри 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 
400 пам’яток було передано до Генерального штабу 
Збройних Сил України. Завдяки партнерським гро-
мадським організаціям, було розповсюджено ще 4740 
примірників пам’ятки.

Електронні версії пам’яток
«Юридичної Сотні» завантажуйте на сайті LEGAL100.ORG.UA

20000 10000 
примірників пам’яток було надруковано 
«Юридичною Сотнею» у 2017 році.

примірників пам’яток було надруковано 
ОБСЄ у 2017 році.

Загальний наклад — 10000 примірників.  
Надруковано за сприяння ОБСЄ.  
Тираж був розповсюджений серед ветеранів  
російсько-української війни.

ІНФОРМУВАННЯ
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ДОЛУЧИТИСЯ ДО ДРУКУ ПАМ’ЯТОК
ЮРИДИЧНОЇ СОТНІ 

Якщо Ви бажаєте допомогти
«Юридичній Сотні» надрукувати
певний наклад пам’яток – звертайтеся:

Вікторія Дідач
victoriadidach1@gmail.com

6 НОВИХ ПАМ’ЯТОК РОЗРОБЛЕНО 
ЮРИДИЧНОЮ СОТНЕЮ У 2017 РОЦІ.
1. Програми підтримки учасників війни України проти російської агресії, м. Львів та Львівська область
2. Програми підтримки учасників війни України проти російської агресії, м. Київ
3. Контракти
4. Протезування та забезпечення технічними засобами реабілітації
5. Державна програма забезпечення доступним житлом
6. Прийняття іноземних учасників війни України проти російської агресії до громадянства України

Отримання та позбавлення статусу УБД

Держпрограма забезпечення доступним житлом

Відпустки для військовослужбовців під час особли-
вого періоду

Кредитні зобов’язання та пільгові кредити для учас-
ників АТО

Санаторно-курортне лікування для учасників АТО

Освітні пільги для учасників АТО та їх дітей в облас-
тях України

Звільнення з контрактної служби: що потрібно зна-
ти та які документи отримати?

Як отримати учаснику АТО гроші на свій бізнес від 
держави?

Відео, які мали найбільшу кількість переглядів:

26 ВЕБІНАРІВ БУЛО 
ПРОВЕДЕНО У 2017 Р.

Дивіться запис вебінарів facebook.com/pg/yursotnya/videosНа сторінці “Юридичної Сотні” у фейсбуці 
fb.com/yursotnya юристи у прямому ефірі 
консультували щодо найактуальніших тем 
для учасників війни України проти росій-
ської агресії. Всі охочі могли поставити свої 
запитання юристам до або під час прямого 
ефіру.
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У 2017 році «Юридичною Сотнею» проведено ґрунтовний аналіз низки нормативно-правових актів та підготовлено

2 АНАЛІТИЧНИХ ЗВІТИ НА ТЕМИ:

«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ УЧАСНИКІВ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ 
ВІЙНИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ».

За даними Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників війни України 
проти російської агресії, станом на 1 січня 2017 року внаслідок бойових дій на Сході України 
загинуло 3 460 військовослужбовців та близько 300 000 осіб отримали статус учасника бойових 
дій. Найбільша кількість загиблих, 431 особа – з Дніпропетровської області, а найменше, 43 і 36 
осіб відповідно – з Донецької та Луганської областей.

У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад» та проведенням в Україні децентралізації влади органам місцевого самоврядування на-
дано більше можливостей та ресурсів самостійно вирішувати питання місцевого значення у різно-
манітних сферах суспільного життя, включаючи соціальний захист різних груп населення, зокрема 
учасників війни України проти російської агресії. Таким чином, первинною ланкою забезпечення 
добробуту захисників України стають місцеві органи влади.

Як показує практика, рівень і ефективність, зміст та якість соціальних послуг, які надаються учас-
никам війни України проти російської агресії, суттєво відрізняються у кожному регіоні України. Пов’язано це не тільки із фінан-
сово-економічними потужностями регіону, а в першу чергу з необхідністю обміну кращими практиками та прикладами успіху 
побудови сталої системи соціального захисту учасників війни України проти російської агресії. З огляду на вище сказане, ГО 
«ВПО «Юридична сотня» провела власне дослідження та виклала його у  цьому звіті.

Метою дослідження є оцінка ефективності соціального захисту та системи реабілітації і реадаптації учасників війни України 
проти російської агресії через визначення кращих практик з надання комплексу соціальних послуг у різних областях України та 
виокремлення тенденцій у сфері соціального захисту учасників війни України проти російської агресії і членів їхніх сімей.

Основне завдання дослідження: напрацювання практичних рекомендацій, які стануть прикладним інструментом для проведен-
ня змін у сфері підтримки ветеранів війни на Сході та стимулювання розвитку сфери соціального захисту та соціальної реадапта-
ції осіб, які захищали суверенітет України у ході проведення військових дій.

«СТАН ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЩОДО МЕДИЧНОЇ, ПСИ-
ХОЛОГІЧНОЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ  
АДАПТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ»

За останні три з половиною роки кількість учасників бойових дій в Україні зросла більш як на 
316 тис. осіб. У 2014 році Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захи-
сту” від 22.10.1993 № 3551-XII був чи не єдиним законодавчим актом, направленим на соціаль-
но-правовий захист ветеранів. Проте Закон, побудований на принципах радянської системи, міг 
працювати, коли кількість ветеранів з кожним роком зменшувалась. При різкому збільшенні вете-
ранської спільноти в державі виникли проблеми із забезпеченням задекларованих норм. Найго-
ловніше, норми Закону 1993 р. не могли забезпечити потреби сучасного покоління ветеранів, які 
пройшли активні бойові дії.

Неодноразово на різних рівнях державної влади озвучувались наміри запровадити нову систе-
му соціальної підтримки ветеранів. Хоча така система досі не створена, проте у цьому напрямку 

зроблено низку кроків у формі прийняття різних нормативно-правових актів. Одним із найбільш цілісних документів став «План 
заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції», 
затверджений 31 березня 2015 року Розпорядженням КМУ №359-р (далі – План заходів). Цей стратегічний документ скла-
дається з 6 розділів, в яких викладені 55 заходів, направлені на відновлення здоров’я, проведення психологічної реабілітації 
звільнених військовослужбовців, забезпечення соціальної підтримки та адаптації учасників війни України проти російської агресії, 
членів сімей загиблих (померлих); побудову системи професійної адаптації та працевлаштування, а також залучення міжнарод-
ної допомоги.

“Юридична Сотня”, діяльність якої спрямована на вдосконалення системи реабілітації, адаптації та соціального захисту вете-
ранів війни проти російської агресії, провела власний моніторинг та громадський аналіз Плану заходів та аналізів Мінсоцполіти-
ки щодо його виконання та виклала його у цьому звіті..

 Аналітичні звіти «Юридичної Сотні» завантажуйте на сайті legal100.org.ua

АНАЛІТИЧНІ ЗВІТИ
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14АНАЛІТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

 - «Права родин полонених. Забуті живі»: Український Тиждень.
 - «Через кілька років зможемо побачити першу жінку-генерала в Україні»: Українська правда. Життя.
 - Аналіз нововведень в законодавстві стосовно забезпечення санаторно-курортним лікуванням  
учасників АТО: «Як відпочити в санаторії за державний кошт?»: Українська правда. Життя.
 - «Скинемось по половині: як взяти участь у держпрограмі придбання житла»: Українська правда. Життя.
 - Аналіз законодавства у сфері медичної та психологічної реабілітації  військовослужбовців: Дзеркало 
тижня.
 - Аналіз проблеми отримання допомоги від держави членам сімей загиблих учасників бойових дій.  
«Різні наслідки смерті»: Українська правда. Життя.
 - «Проблеми правового статусу учасників АТО-ВПО». Цензор.Нет.
 - «Грошова допомога на відкриття власної справи»: Українська правда. Життя.
 - Аналіз нововведень у сфері пільг на житло: «50% квартири від держави: як саме екс-жителі окупова-
них територій та бійці АТО можуть купити житло». Українська правда. Життя.
 - Аналіз проблеми проходження військової служби особами з інвалідністю: «Єдина мрія – повернутися 
на службу»: Українська правда. Життя.
 - «Формула щастя людини ХХІ ст. - війна, криза та стихійне лихо». Український тиждень
 - Аналіз медичного забезпечення учасників АТО. «Ветерани поза чергою». Український тиждень.
 - Стаття про актуальні проблеми забезпечення пільгового перевезення в Україні та шляхи вирішення цієї 
проблеми. «Як полагодити пільговий автобус?» Українська правда. Життя.
 - «Армії треба навчитись відпускати, або хто і як має влаштувати подальше життя ветеранів».  
Українська правда. Життя.
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РЕФОРМУВАННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА
 

Вирішення системних проблем, пов’язаних із недоліками законодавства та застарілістю системи соціального 
захисту військовослужбовців та ветеранів війни України проти російської агресії, можливе лише шляхом запровадження 
системних реформ у сфері соціального захисту та гарантій.

«Юридична Сотня» співпрацює з понад 93 громадськими та ветеранськими організаціями, міністерствами, відом-
ствами та іншими органами виконавчої влади для напрацювання законодавчих змін та проектів реформ. Метою Ор-
ганізації є запровадження ефективної системи соціального захисту, яка стимулюватиме ветеранів війни України проти 
російської агресії до активної інтеграції в мирне життя та соціальної адаптації.

«Юридична Сотня» здійснює правовий супровід підготовки законопроектів, просування змін до чинного законо-
давства та впровадження реформ правового, соціального захисту учасників війни України проти російської агресії, 
співпрацюючи із широким колом ЗМІ, народних депутатів та парламентськими комітетами Верховної Ради України. 

Вісники «Юридичної Сотні» поширюють інформацію про проекти законів із метою отримання зворотнього зв’язку 
для їхнього подальшого удосконалення.

Вікторія Лавренюк
координаторка аналітичного відділу

«Юридична сотня» - Законотворча діяльність
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6 НОРМАТИВНО-
ПРАВОВИХ РОЗРОБОК

ОДНОРАЗОВА ГРОШОВА ДОПОМОГА ЧЛЕНАМИ СІМЕЙ УЧАСНИКІВ 
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ, ЯКІ ЧЕРЕЗ ЗАХВОРЮВАННЯ, 
ТРАВМУ, КОНТУЗІЮ, ЗАГИНУЛИ (ПОМЕРЛИ) ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ З 
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

Держава надає одноразову грошову допомогу (далі – ОГД) родинам загиблих військових у розмірі 750 прожиткових 
мінімумів.

Однак якщо учасник бойових дій помирає після звільнення зі служби внаслідок поранення або захворювання, пов’язано-
го з виконанням обов’язків служби і вже не має статусу військовослужбовця, його родина не отримує допомоги.

«Юридична сотня» взяла до уваги значну кількість звернень сімей померлих учасників бойових дій та розробила  
законопроект №6268 «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціального захисту військовослуж-
бовців», який встановлює виплату одноразової грошової допомогу таким сім’ям.

Законопроект №6268 пропонує надати право на отримання одноразової грошової допомоги членам сімей померлих 
військовослужбовців, смерть яких настала після звільнення зі служби, в разі якщо смерть настала протягом 3-х місяців після 
звільнення з військової служби.

Прийняття законопроекту підтримали Генеральний штаб Збройних сил України та Міністерство фінансів.

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ У СТРУКТУРАХ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

В українській армії 11,5% військових є жінками. Ця цифра близька до показників країн-членів НАТО. Проте законопроект 
в сфері безпеки та оборони містить різні підходи щодо прав та можливостей жінок та чоловіків, які служать в армії. «Юри-
дична Сотня» розробила законопроект № 6109 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних 
прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових 
формуваннях». Даний законопроект встановить рівні можливості для чоловіків і жінок укладати контракт на проходження 
військової служби та звільнятися у запас.

У грудні 2017 р. законопроект № 6109 було прийнято Верховною Радою у першому читанні за основу. 
 

НАДАННЯ СТАТУСУ ЧЛЕНА СІМ’Ї ЗАГИБЛОГО ОСОБАМ, ЧИЇ РОДИЧІ 
ПОМЕРЛИ ЧЕРЕЗ ЗАХВОРЮВАННЯ, НАБУТЕ В АТО

У листопаді 2017 р. Верховна Рада України прийняла поправку до другого читання законопроекту № 5697 «Про вне-
сення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,  розроблену «Юридичною 
Сотнею».

Дані зміни надали право отримати статус члена сім’ї загиблого особам, чиї родичі померли після звільнення з військової 
служби внаслідок захворювання, а також право отримати статус інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок 
захворювання, набутого в АТО.

ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВИХ ЗАРУЧНИКІВ

За роки війни через жахи полону пройшло більше 3 тисяч осіб. Не дивлячись на таку значну цифру, для військових 
заручників та їхніх родин не було створено жодних державних програм підтримки й соціального захисту. У випадку, якщо 
військовослужбовець потрапляє в полон, його сім’я не має додаткових соціальних чи фінансових гарантій. 

«Юридична Сотня» є співавтором законопроекту № 6231 «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту 
прав осіб, які були захоплені в заручники». Даний законопроект надасть соціальний захист військовослужбовцям, які по-
трапили у полон, та врегульовує облік таких осіб. Зокрема, норми законопроекту зобов‘яжуть СБУ вести облік всіх заруч-
ників терористичних формувань та видавати родичам документ, який підтверджує факт перебування особи в заручниках. 

Законопроект № 6231 було рекомендовано до прийняття комітетом Верховної Ради України з питань національної безпе-
ки і оборони.

«Юридична сотня» - Законотворча діяльність
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ПРОЕКТ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ 
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Ветерани – це соціальна група, яка присутня в кожній країні світу. Кожна країна світу має власну стратегію для інтеграції 
колишніх військовослужбовців у мирне життя. Питання підтримки ветеранів особливо важливе для держав, які беруть участь в 
активних бойових діях, адже ставлення до ветеранів часто прямо пов’язане з бажанням служити в армії чи інших силових струк-
турах.

Світова спільнота усвідомлює цей зв’язок, тому постійно розробляє нові та удосконалює існуючі програми психологічної 
реабілітації та професійної адаптації, шукає шляхи для більшої інтеграції ветеранів з цивільним населенням.  Для України, яка 
останні 4 роки є державою, що воює, питання адаптації ветеранів є одним з найактуальніших.

Саме тому «Юридичною Сотнею» спільно з Міністерством соціальної політики України і ОБСЄ була розроблена «Концепція 
Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників 
антитерористичної операції на період до 2022 року». Концепція була затверджена Розпорядженням КМУ від 12 липня 2017 
р. № 475-р. На основі концепції було розроблено проект «Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної 
реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції на період до 2022 року». Станом на 
грудень 2017 року триває робота над затвердженням проекту Державної програми. 

ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ

«Юридичною Сотнею» були розроблені пропозиції до другого читання до проекту закону № 7163 від 04.10.2017 «Про 
особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в 
Донецькій та Луганській областях».

«Юридична сотня» - Законотворча діяльність
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13ВІСНИКІВ: ОГЛЯД ЗАКОНОПРОЕКТІВ

Для ефективного надання юридичної допомоги учасникам війни України проти російської агресії «Юридичною Сотнею» здійс-
нювалися аналітичні дослідження окремих актуальних напрямів правового й соціального захисту учасників війни України проти 
російської агресії, які були опубліковані у Вісниках «Юридичної Сотні»: 

• Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи 
обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті № 4121. Публікація у Віснику «Юридичної сотні» № 35.

• Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» (щодо 
документального оформлення травм (каліцтва, поранення, контузії) учасникам АТО) № 3728. Публікація у Віснику «Юридич-
ної сотні» № 36

• Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності військовослуж-
бовців та деяких інших осіб № 5112. Публікація у Віснику «Юридичної сотні» № 36.

• Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (щодо 
першочергового безоплатного забезпечення санаторно-курортним лікуванням інвалідів війни, які брали участь в антитеро-
ристичній операції) № 2215. Публікація у Віснику «Юридичної сотні» № 36

• Проект Закону про внесення змін до законодавчих актів України з питань забезпечення жилими приміщеннями військо-
вослужбовців та членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби № 4995. 
Публікація у Віснику «Юридичної сотні» № 37.

• Постанова про вшанування Героїв України та інформування громадян України про подвиги українських військових № 
6045. Публікація у Віснику «Юридичної сотні» № 37.

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі питання виплати у 2017 році разової грошової допомоги, передбаченої 
Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань» № 
233. Публікація у Віснику «Юридичної сотні» № 40

• Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» № 
5697. Публікація у Віснику «Юридичної сотні» № 40.

• Проекту Закону про внесення змін до статті 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захи-
сту» щодо надання членам сімей загиблих пільг без урахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї» № 5713. Публіка-
ція у Віснику «Юридичної сотні» № 40

• Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (щодо посилення 
гарантії дотримання законодавства України) № 2985. Публікація у Віснику «Юридичної сотні» № 41

• Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо створення друкованих засобів масової інформації 
Міністерством оборони України та військово-цивільними адміністраціями на час проведення антитерористичної операції) № 
5008. Публікація у Віснику «Юридичної сотні» № 41

• Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціального захисту військовослужбовців 
№ 6268. Публікація у Віснику «Юридичної сотні» № 42.

• Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоло-
віків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях № 6109. Публікація 
у Віснику «Юридичної сотні» № 42.

• Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за злочини 
проти військовослужбовців Державної прикордонної служби, Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби 
зовнішньої розвідки, Управління державної охорони України № 1174. Публікація у Віснику «Юридичної сотні» № 43.

• Закон «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» № 6327. Публікація у Віснику 
«Юридичної сотні» № 44.

• Проект Закону про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» 
(щодо забезпечення житлом військовослужбовців) № 7125. Публікація у Віснику «Юридичної сотні» № 45.

• Проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань оборони № 7330. Публікація у Віснику «Юридич-
ної сотні» № 47. 

«Юридична сотня» - Законотворча діяльність
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• Проект Постанови Верховної Ради України № 5066-д «Про проголошення в Україні 29 серпня Днем вшанування пам’яті 
загиблих учасників антитерористичної операції». Публікація у Віснику «Юридичної сотні» № 47. 

• Проект Закону про внесення змін до статті 21-4 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (щодо 
удосконалення окремих питань виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової 
втрати працездатності без встановлення інвалідності іноземців або осіб без громадянства, які проходять військову службу у 
Збройних Силах України) № 6689. Публікація у Віснику «Юридичної сотні» № 47. 

• Проект Закону про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців 
та членів їх сімей» № 5027. Публікація у Віснику «Юридичної сотні» № 47. 

• Проекту Закону України «Про внесення зміни до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в України» щодо встанов-
лення групи інвалідності учасникам антитерористичної операції № 7161. Публікація у «Віснику Юридичної сотні» № 47. 

• Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих питань проход-
ження громадянами військової служби) № 6052. Публікація у Віснику «Юридичної сотні» № 48.

• Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення питань проходження військової служби 
з метою забезпечення повноцінного функціонування Збройних Сил України № 5640. Публікація у Віснику «Юридичної сотні» 
№ 48.

• Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження 
військової служби» № 1769-VIII. Публікація у Віснику «Юридичної сотні» № 49.

• Постанова Кабінету Міністрів України  № 110 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у дер-
жавному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортними путівками, та внесення змін до порядків, 
затверджених постановами Кабінету Міністрів України» від 22 лютого 2006 р. № 187 і від 31 березня 2015 р. № 200. Публі-
кація у Віснику «Юридичної сотні» № 49.

• Закону України «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на 
розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» щодо реалізації державних житлових програм» № 1954-VIII. Публіка-
ція у Віснику «Юридичної сотні» № 49.

• Закон «Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних» № 1951-VIII. Публікація у Віснику «Юридичної сотні» № 
49

• Проект Закону про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців 
та членів їх сімей» (щодо не нарахування штрафних санкцій, пені за невиконання зобов’язань членами сімей військовослуж-
бовців, резервістів та військовозобов’язаних в особливий період) № 2358. Публікація у Віснику «Юридичної сотні» № 49.

• Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх 
дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти № 6298. Публікація у Віснику «Юридичної сотні» № 49.

• Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо генетичної ідентифікації військовослуж-
бовців) № 2001а. Публікація у Віснику «Юридичної сотні» № 49.

«Юридична сотня» - Законотворча діяльність

  
Вісники отримують реципієнти. Якщо бажаєте отримувати аналітику 
«Юридичної сотні», направте свої контакти:

Олена Лисенко 
Керівниця комунікаційного напряму

legal100.pr@gmail.com
facebook.com/helena.kvitochka
+38 050 694 84 52
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10  КРУГЛИХ СТОЛІВ

Протягом 2017 р. «Юридична Сотня» була організатором круглих столів у різних містах України

•Пошук рішення проблем психосоціальної підтримки та 
психологічного супроводу ветеранів війни та цивільних, які 
постраждали через збройний конфлікт.

•Шляхи вирішення проблем соціальної адаптації учасників 
АТО у Харкові.

•Пошук можливостей професійної адаптації  та розвитку 
учасників антитерористичної операції.

•Обговорення регіональних програм допомоги учасникам 
АТО.

•Обговорення досвіду впровадження обласних програм ком-
пенсації перевезень пільгових категорій населення (учасників 
АТО).

•Актуальні проблеми медичного забезпечення учасників АТО.

•Реінтеграція ветеранів АТО: Застосування міжнародного 
досвіду в українському контексті.

•Захистити захисників: місія (не) здійсненна. Раді пропону-
ють виділити день на законопроекти про соціально-правовий 
захист учасників АТО. 

•Інформаційний семінар для демобілізованих учасників АТО 
до Дня Збройних Сил України

•Всеукраїнський форум «Соціальна роль бізнесу»

«Юридична сотня» - Законотворча діяльність
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#ПІВДНЯДЛЯЗАХИСТУЗАХИСНИКІВАДВОКАЦІЯ

Законопроект №2001а
Забезпечує генетичну ідентифікацію військовослужбовців шляхом створення бази даних ДНК вій-
ськовослужбовців та застосування аналізу ДНК у разі неможливості встановлення особи звичайними 
методами.

Законопроект №5027
Надання компенсації за піднайом жилого приміщення для військовослужбовців рядового, сержант-
ського та старшинського складу військової служби за контрактом.

Законопроект №6268-1 
Надання одноразової грошової допомоги членами сімей учасників російсько-української війни, які 
через захворювання, травму, контузію, загинули (померли) після звільнення з військової служби.

Законопроект №6689
Встановлення однакових розмірів одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідно-
сті або часткової втрати працездатності для усіх бійців ЗСУ, в тому числі іноземців.

Законопроект №5640 
Звільнення з військової служби військовослужбовців у зв’язку із їх відсутністю за місцем служби без 
поважних причин більше, ніж два місяці, що сприятиме швидкому заміщенню військових посад та 
доукомплектуванню ЗСУ.

Законопроект №5062
Звільнення військовослужбовців, стосовно яких порушено кримінальні провадження за самовільне 
залишення військової служби і оголошено в розшук, що теж сприятиме оперативному заміщенню 
військових посад.

Законопроект №6109
Створення рівних умов служби за контрактом і у військовому запасі для чоловіків і жінок.

Законопроект №2358 
«Замороження» відсотків за кредитами, іншими фінансовими зобов’язаннями, які були оформлені на 
дружину (чоловіка) військовослужбовця, який проходить службу в АТО.

Законопроект №6298 
Надання можливості учасникам АТО у віці від 23 років отримати вищу освіту за кошти держави.

«Юридична сотня» - Адвокаційна діяльність

«Юридична Сотня» провела адвокаційну кампанію для прийняття 9 важливих законопроектів, які спрямовані на соціаль-
но-правовий захист учасників війни України проти російської агресії. Дані законопроекти майже 1,5 роки не виносилися 
на голосування Верховної Ради України, незважаючи на позитивні висновки профільних комітетів. Однією зі складових 
кампанії став флешмоб: відомі ветерани та волонтери записували відео-звернення зі словами підтримки 9 законопроектів.
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#ПІВДНЯДЛЯЗАХИСТУЗАХИСНИКІВ

ЛЕОНІД ОСТАЛЬЦЕВ
засновник Pizza Veterano, 
учасник бойових дій

ТАРАС ТОПОЛЯ
лідер гурту «Антитіла», 

волонтер

МАРТІН БРЕСТ
учасник бойових дій, 
письменник

АНДРІЙ КОЗІНЧУК
учасник бойових дій, 
військовий психолог

ОСНОВНІ ТЕМАТИКИ:
•Звільнення з контрактної служби

•Порядок отримання ліків в аптеках

•Забезпечення земельними ділянками

•Верифікація статусів УБД: кількісна та якісна

•Послуги учасникам АТО в Центрах надання
адміністративних послуг

•Обласні програми для учасників бойових дій

251ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ БУЛО НАДІСЛАНО З ІНІЦІАТИВИ 
«ЮРИДИЧНОЇ СОТНІ» 

«Юридична сотня» - Адвокаційна  діяльність

«Юридична сотня» є політично незаангажованою ГО і співпрацює з усіма фракціями, партіями та НДУ, 
які бажають допомогти військовослужбовцям та ветеранам.
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«Юридична сотня» - Медіа

Онлайн – 73%
Телебачення - 15%
Радіо - 10%
Друковані медіа - 2%

507
ЗГАДОК У МЕДІА

Загальноукраїнські медіа - 
40%
Регіональні медіа - 33%
Організації – 27%

ЮРИДИЧНА СОТНЯ В МЕДІА У 2017 РОЦІ.

МЕДІА
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ЮРИДИЧНА СОТНЯ У FACEBOOK

fb.com/yursotnya

fb.com/groups/legalsotnya

1845
приватних повідомлень з юридичними запитаннями 
надійшло на сторінку у facebook «Юридичної  
Сотні». 

У «Юридичної Сотні» є також закрита група, у якій 
учасники війни України проти російської агресії 
ставлять свої юридичні запитання та отримують 
відповідь юриста онлайн.

3942

Січень, 
2017

Січень, 
2017

Ріст кількості вподобань сторінки з початку року

Ріст кількості підписників сторінки з початку року

Грудень, 
2017

Грудень, 
2017

8165

4487

8324

«Юридична сотня» - Медіа
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«Юридична сотня» - Медіа

ПРИЄДНАТИСЯ ДО
CПІЛКУВАННЯ 
ОНЛАЙН

«ЮРИДИЧНА СОТНЯ» В СОЦМЕРЕЖАХ:

FACEBOOK.COM/YURSOTNYA 

FACEBOOK.COM/GROUPS/LEGALSOTNYA

TWITTER.COM/YURSOTNYA

INSTAGRAM.COM/YURSOTNYA

T.ME/YURSOTNYA
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Юридична сотня» - Події

ПОДІЇ
ЮРИДИЧНОЇ СОТНІ

2017 4 БЕРЕЗНЯ
 ХАРКІВ

2017 30 СЕРПНЯ
 КИЇВ, PIZZA VETERANO

2017 27-28 КВІТНЯ
 ЛЬВІВ

«Юридична Сотня» спільно з Міністерством соціальної політики України 
розробила проект Державної цільової програми реабілітації та соціаль-
ної адаптації учасників війни України проти російської агресії.

У ході роботи над програмою “Юридична Сотня” запросила юристів, 
експертів,  ветеранів на спільний захід для  обговорення найбільш про-
блемних питань, пов’язаних з забезпеченням житлових потреб учасників 
війни України проти російської агресії, профорієнтацією, працевлашту-
ванням та освітою, створенням системи підготовки до звільнення у запас,  
електронного адміністрування потреб учасників війни України проти ро-
сійської агресії.

За весь час підготовки Програми було проведено 11 обговорень змісту 
ДЦП, 5 з яких в 2017, а 6 в 2016 році.

«Юридична сотня» провела вечір зустрічі юристів-волонтерів, на якому 
також були присутні психологи, реабілітологи, журналісти, які всі разом 
допомагають армії. 

«Не можу не пишатися кожним, хто тут присутній. Коли ми починали, то 
ніколи не думали, що зможемо задіяти таку кількість фахівців. Перші наші 
спроби здавалися незначними, але малими кроками. І сьогодні ми дійшли 
до проекту всеукраїнського масштабу. Я мріяла, щоб у кожного воїна вій-
ни України проти російської агресії був свій власний юрист і поки що мрії 
здійснюються», – зазначила голова «Юридичної сотні» Леся Василенко. 

«Юридична Сотня» запросила головних експертів з місцевих і обласних 
програм соціального захисту ветеранів російсько-української війни зі 
всіх 24 областей України. 

Метою круглого столу було з’ясувати, чому ветеранам війни України 
проти російської агресії в різних областях України надають різний соці-
альний захист та у яких областях він є найефективнішим.

Після круглого столу “Юридична Сотня” провела інформаційну кампа-
нію “#24програми” та створила аналітичний звіт “Забезпечення потреб 
учасників російсько-української війни на місцевому рівні”.

 Завантажити звіт можна на сайті legal100.org.ua
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«Юридична сотня» - Плани на 2017 рік, стан виконання

1. РЕФОРМИ

2. ЗАКОНОПРОЕКТИ

3. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

Програма соціального захисту для ветеранів війни України проти російської агресії до 2025 
року.
Подано та затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р.  
№ 475-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми з фізичної, медичної, психоло-
гічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції 
на період до 2022 року».

«Юридична Сотня» є членом громадської ради при Міністерство інформаційної політики України. Організація 
веде активну роботу у складі ради волонтерів при Міністерстві оборони України та комітеті з питань національної 
безпеки і оборони Верховної Ради України.

Леся Василенко, голова правління «Юридичної сотні», є членом Міжвідомчій комісії з питань УБД при Державній 
службі України з питань ветеранів війни та учасників АТО.

Наталія Доценко, представник «Юридичної Сотні» у Запоріжжі, є членом комітету волонтерів при голові  
Запорізької ОДА.

Антон Красов, представник «Юридичної Сотні» у Кропивницькому, є членом обласної комісії з надання статусу 
учасника війни при департаменті соціального захисту Кіровоградської ОДА (на громадських засадах), а також  
експертом обласного контактного центру Кіровоградської ОДА «Гаряча лінія голови ОДА» (на громадських  
засадах).

Виплати одноразової грошо-
вої допомоги, якщо інвалідність 
або смерть настали у зв’язку з 
захворюванням, отриманим в 
АТО - законопроект 6268

Посилення соціального захисту заручників 
— законопроект 6231

Забезпечення рівних можливо-
стей для проходження служби 
жінок та чоловіків у структурах 
безпеки та оборони —  

законопроект 6109

ПЛАНИ НА 2017 –
СТАН ВИКОНАННЯ

ПРОГОЛОСОВАНО У 
ПЕРШОМУ ЧИТАННІ

РЕКОМЕНДОВАНО ДО  
ПРИЙНЯТТЯ КОМІТЕТОМ ВЕРХОВ-
НОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І  
ОБОРОНИ.

ПРОГОЛОСОВАНО У 
ПЕРШОМУ ЧИТАННІ
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«Юридична сотня» - Плани на 2017 рік, стан виконання

4. ПРОСВІТА

5. ІНТЕРАКТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

6. ВРЕГУЛЮВАННЯ ПИТАННЯ ЩОДО 
СТАТУСУ ІНОЗЕМЦІВ, ЯКІ БРАЛИ 
УЧАСТЬ В АТО 
Завдання переноситься на наступний рік. 
Причина: брак політичної волі  та ризики національної безпеки.  

7. ВРЕГУЛЮВАННЯ ПИТАННЯ ЩОДО 
СТАТУСУ ДОБРОВОЛЬЦІВ, ЯКІ БРАЛИ 
УЧАСТЬ В АТО
Завдання переноситься на наступний рік. 
Причина: брак політичної волі та низка юридичних перешкод.. 

8. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 
ЦЕНТРІВ НАДАННЯ ДОПОМОГИ 
УЧАСНИКАМ АТО
Завдання втратило актуальність через суттєві зміни в роботі центрів. 

Новий сайт «Юридичної Сотні» – В ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ

26 освітніх вебінарів  
проведено

129 круглих столів, обговорень, виїздів, 
спрямованих на розвиток юридичної 
грамотності для ветеранської спільноти 
в регіонах

23 семінари для правозахисників про 
права військовослужбовців
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Напрацювання методичних 
та нормативних матеріалів 
для створення Міністерства у 
справах ветеранів та супровід 
роботи цього міністерства.
(вересень, 2018)

Остаточне вирішення питання 
безстрокових контрактів.

Інформування: оновлення 
«Пам’ятки учасникам АТО» та 
розробка нових пам’яток. 

Проведення міжнародної кон-
ференції з питань найкращих 
практик інтеграції ветеранів у 
мирне життя.
(квітень, 2018)

Посилення співпраці з Гене-
ральним Штабом Збройних 
Сил України та Міністерством 
оборони України щодо питань 
покращення соціально-правово-
го захисту військовослужбовців.

 Статус добровольців.

Посилення міжнародної 
співпраці, зокрема шляхом 
створення міжнародної коаліції 
допомоги ветеранам в Україні.

Освітні проекти для ветеранів: 
вебінари, тренінги, регіональні 
школи.

Статус іноземців.

ПЛАНИ 
НА 2018 РІК

«Юридична сотня» - Плани на 2018 рік
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РПР – Реанімаційний пакет реформ
Центри з надання безоплатної вторинної допомоги

• Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської  

міської ради

• ГО «Всеукраїнський рух «Сила права» (м. Київ)

• ГО «Захист. Право. Турбота» (м. Житомир)

• Регіональний центр з надання БВПД у Дніпропетровській обл. 

• Дніпродзержинський місцевий центр з надання БВПД

• Павлоградський місцевий центр з надання БВПД

• Нікопольський місцевий центр з надання БВПД

• Перший криворізький місцевий центр з надання БВПД

• Другий криворізький місцевий центр з надання БВПД

• ГО «Учасників Антитерористичної операції «Захист» в м. Білгород-Дністровський та  

Білгород-Дністровському р-ні

• ГО «Волонтерська платформа» (м. Кривий Ріг)

• БФ «Ветерани України» (м. Житомир)

• ГО «Військово-патріотичне обїєднання учасників АТО «Справедливість» (м. Житомир)

• ГС «Луганська обласна спілка учасників бойових дій та волонтерів АТО» (м. Сєвєродонецьк)

• Житомирська обласна державна адміністрація

• Центр допомоги учасникам АТО (м. Житомир)

• ГО «Всеукраїнська спілка воїнів АТО» (м. Дніпро)

• ГО «Південний пост» (м. Харків)

• ГО «Інформаційний ресурсний центр «Правовий простір» (м. Херсон)

• Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій

• Громадське об’єднання «Спілка учасників бойових дій «Асоціація Комбатантів» (м. Львів)

• ВП ГО «Обласна спілка учасників та ветеранів АТО «СХІД» (м. Баранівка)

• Регіональний центр з надання БВПД у Житомирській обл. 

• Бердичівський місцевий центр з надання БВПД

• Житомирський місцевий центр з надання БВПД

• Коростенський місцевий центр з надання БВПД

• Новгород-Волинський місцевий центр з надання БВПД

• Одеська обласна організація Товариства Червоного Хреста України

• Військова частина 1615

• ГО ветеранів та інвалідів АТО «Велике Серце» (м. Одеса)

93 ПАРТНЕРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

НАШІ
ПАРТНЕРИ



30

«Юридична сотня» - Наші партнери

• ГО «Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Житомирській обл. 

• Синельниківський міжрайонний благодійний фонд «Ветеранів АТО і учасників бойових дій  

Синельниківщини»

• ГО «Добровільне об’єднання Самооборона» (м. Новгород-Волинський)

• ГО «Буська районна асоціація учасників АТО»

• ГО «Рада громадської безпеки» (м. Одеса)

• ГО «Одеська обласна організація інвалідів і учасників АТО» (м. Одеса)

• ГО Одеська філія «Українська асоціація інвалідів АТО»

• ГО «Моя країна - єдина Україна» (м. Кам’янець-Подільський)

• ГО «Закарпатська асоціація територіальних громад»

• БО «Міжнародний благодійний фонд «Чисте небо»

• ГО «Центр розвитку лідерства» (м. Київ)

• Чугуївська міськрайонна ГО «Чугуївська правозахисна група»

• ГО «Центр правових та політичних досліджень «СІМ» (м. Львів)

• ГО «Територія успіху» (м. Кіровоград)

• БО «Благодійний фонд «Центр допомоги» (м. Київ)

• Центр допомоги учасникам АТО в Одеській обл.

• ГО  «Спілка Учасників, Ветеранів, Інвалідів АТО та бойових дій» (м. Київ)

• Центр допомоги учасникам АТО у Волинській обл.

• ГО «Об’єднання жінок та матерів бійців учасників АТО» (м. Київ)

• ГО «Всеукраїнське об’єднання «Патріот» (Київська обл.)

• ГО «Розвиток громади» (м. Львів)

• Чернігівський громадський комітет захисту прав людини

• ГО «MART» (м.Чернігів)

• ГО «Жіноча волонтерська Сотня самооборони Чернігова «

• Ініціативна група «Че.Help» (м. Чернігів)

• ГО «Світанок» (м. Чернігів)

• Центр підтримки армія Андрія Дериземлі (м. Чернігів)

• Асоціація регіональних засобів масової інформації (м. Чернігів)

• Регіональний центр з надання БВПД  у Чернігівській обл.

• Регіональне відділення ВГО «Об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу» у  

Чернігівській обл.

• ГО «Українська асоціація інвалідів АТО» (м. Київ)

• Перший Київський міський центр з надання БВПД

• Другий Київський міський центр з надання БВПД

• Третій Київський міський центр з надання БВПД

• Четвертий Київський міський центр з надання БВПД

• ВБО «Українська фундація правової допомоги»

• Громадська спілка «Асоціація народних волонтерів України» (м. Київ)

• ГО «Національна дія» (м. Дніпро)

• ГО «Правозахисна група «Січ» (м. Дніпро)

• ГО «Центр соціально-психологічної допомоги «Ресурс» (м. Запоріжжя)

• ГО «Козацька звитяга» (м. Київ)

• ГО «Товариство ветеранів Антитерористичної операції» (м. Київ)

• Херсонський обласний Фонд милосердя та здоров’я

• ГО «Рада матерів та дружин учасників АТО» (м. Біла Церква)

• БФ Олеся Довгого та Катерини Горіної (м. Київ)

• БФ «Коло» (м. Київ)

• Проект «Правової допомоги учасникам АТО» ВГО «Асоціація правників України» 

• ІГ «Юристи та адвокати АТО» (м. Київ)



31

«Юридична сотня» - Наші партнери

• ГО «Центр зайнятості вільних людей» (м. Київ)

• ГО «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій» 

• ГО «Київська міська спілка ветеранів АТО»

• ГО «Перспективи Києва»

• ГС «Українська Гельсінська спілка з прав людини»

• Державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО 

• Львівський Регіональний центр з надання БВПД у Львівській обл.

• Всеукраїнська благодійна організації «Українська фундація правової допомоги»

• ГО «Всеукраїнське об’єднання адвокатів», які надають безоплатну правову допомогу у Львівській обл

• ГО «Львівська обласна спілка соціального захисту бійців АТО і сімей загиблих»

• ГО «Розвиток громади» (м. Львів)

• Приватне підприємство «Гарантія консалт» (м. Кам’янець-Подільський)

• ГО «Волонтер Черкащини»
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СТАТИ ЮРИСТОМ-ВОЛОНТЕРОМ, ПАРТНЕРОМ, 
НАДРУКУВАТИ ПАМ’ЯТКИ ЮРИДИЧНОЇ СОТНІ

ДЛЯ ДОНОРІВ І ЗАЦІКАВЛЕНИХ У ПІДТРИМЦІ ПРОЕКТУ 

СТАТИ РЕГІОНАЛЬНИМ ПРЕДСТАВНИКОМ
ЮРИДИЧНОЇ СОТНІ

 «Юридична Сотня» запрошує до співпраці юристів, 
адвокатів, студентів юридичних факультетів стати 
волонтерами організації.
Також ви можете допомогти надрукувати певний на-
клад пам’ятки, який надалі поширять серед учасників 
війни України проти російської агресії, волонтерів, 
громадських організацій, правозахисників.

У 2017 році «Юридичну Сотню» підтримало 
4 донорських організації, але потреби орга-
нізації ростуть разом з кількістю ветеранів, 
яким організація допомагає.

Зараз у «Юридичної Сотні» 12 регіональних 
представництв, запрошуємо до співпраці 
представників з усієї України.

Вікторія Дідач
Юристка

victoriadidach1@gmail.com

Леся Василенко
Голова ГО «ВПО «Юридична Сотня»

lesiavasylenko@gmail.com

ЯК НАМ
ДОПОМОГТИ

Катерина Вікторенкова
Координаторка

kv.legal100@gmail.com 

«Юридична сотня» - Як нам допомогти
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ПРИЄДНАТИСЯ ДО НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

ДЛЯ МЕДІА

«Юридична Сотня» запрошує приєднатися до 
вирішення системних проблем, пов’язаних із 
недоліками законодавства та застарілістю сис-
теми соціального захисту військовослужбовців 
та ветеранів АТО

Медійна підтримка вкрай важлива для успіху  
адвокаційних кампаній та розповсюдження інфор-
мації про права військовослужбовців та ветеранів. 
Також звертайтеся, щоб підписатися на новини, 
отримати фахові коментарі та роз’яснення.

Олена Лисенко 
Керівниця комунікаційного напряму

legal100.pr@gmail.com
facebook.com/helena.kvitochka
+38 050 694 84 52

Вікторія Лавренюк
Координаторка аналітичного 
відділу

victoriia.lavreniuk@gmail.com

«Юридична сотня» - Як нам допомогти
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$ 19 554

$ 95 200

$ 1000

$ 35 233

НАШІ
ДОНОРИ

«Юридична сотня» - Наші донори





0 800 308 100
legal100.org.ua
facebook.com/yursotnya 
facebook.com/groups/legalsotnya
twitter.com/yursotnya
instagram.com/yursotnya
t.me/yursotnya


