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БЕЗОПЛАТНА
ПРАВОВА
ДОПОМОГА
УЧАСНИКАМ АТО
«Юридична Сотня» є громадською правозахисною організацією, яка на волонтерських
засадах здійснює захист та забезпечення прав та законних інтересів учасників
антитерористичної операції (АТО), членів їхніх сімей, ветеранів АТО.

“

Стійкість і згуртованість юридичної спільноти
зараз — це можливість через багато років мати
впевненість, що правники, — кожен із нас і всі
разом, — зробили свій внесок у правову державу,
якої прагнемо.
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Леся Василенко,
Голова ГО «ВПО «Юридична Сотня»
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«Юридична Сотня» — безоплатна правова допомога учасникам АТО

ГАРЯЧА ЛІНІЯ

0 800 308 100

9:00 – 18:00

з понеділка до п’ятниці

Оператори гарячих ліній – це юристи, кваліфіковані надавати змістовні правові консультації
з питань соціального захисту учасників АТО. У разі звернення з більш складними питаннями,
які потребують судового розгляду, оператори гарячих ліній надають контакти юристів та
адвокатів-волонтерів, які безкоштовно забезпечують юридичний супровід та підтримку.
Задля забезпечення якісних юридичних послуг, «Юридична Сотня» проводить моніторинг
розв’язання проблемних питань учасників АТО.

Проект безоплатної правової допомоги учасникам
АТО підтримало 178 юристів-волонтерів
Мета «Юридичної Сотні» - забезпечення кожного учасника АТО персональним юристом
для надання належної правової допомоги на безоплатній довгостроковій основі.

6863
особи отримали безоплатну правову допомогу від
юристів «Юридичної Сотні»
у 2016 році.
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Військовослужбовці — 5116
Члени сімей загиблих учасників АТО — 177
Треті особи — 1570

Змістом найбільш поширених звернень було:
Грошове забезпечення

Отримання житла

Отримання земельних
ділянок

Виплати
з місцевих
бюджетів

Отримання статусу
учасника бойових дій
Розірвання контрактів

Зберігання
робочого
місця під час
контракту

Анастасія Бородуля
Координаторка гарячої лінії
anastasiyaborodulia@gmail.com
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РЕГІОНАЛЬНІ
ПРЕДСТАВНИЦТВА
«ЮРИДИЧНОЇ СОТНІ»
У 2016 році «Юридична Сотня» відкрила
9 регіональних представництв

Нагорний Василь
Волинська обл.

Дубовенко Вікторія
Кармазіна Катерина
Дніпропетровська обл. Житомирська обл.

Доценко Наталя
Запорізька обл.

персональних
консультацій: 465

персональних
консультацій: 200

персональних
консультацій: 51

персональних
консультацій: 100

Пальнюк Віктор
Київська обл.

Красов Антон
Кіровоградська обл.

Довбиш Павло
Львівська обл.

Клінаєва Людмила
Одеська обл.

персональних
консультацій: 691

персональних
консультацій: 1100

персональних
консультацій: 449

персональних
консультацій: 30

Донець Артем
Харківська обл.

Суботенко Юрій
Київ і Київська обл.

персональних
консультацій: 68

персональних
консультацій: 640

Регіональні представництва забезпечують:
надання безоплатної первинної та вторинної
правової допомоги; онлайн консультації; консультації під час групових зустрічей; складання запитів, позовних заяв.

ПРИМІТКА
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У 2017 році змінилися регіональні
представники у
Львівській обл.,
де зараз працює
Христина Ковцун,
а також у Одеській
обл. — Юлія Морій.

Юлія Гончарова
Координаторка регіональних
представництв «Юридичної Сотні»
lhregion@gmail.com

«Юридична Сотня» — безоплатна правова допомога учасникам АТО

Змістом найбільш поширених звернень до регіональних представництв
«Юридичної Сотні» було:
Невчасна виплата
грошового забезпечення

Неправомірні дії керівництва військових
частин

Земельні питання

Порушення права на
безоплатний проїзд

Отримання статусу
учасника бойових дій

Отримання статусу
інваліда війни

Отримання відпусток

Виплата одноразової
грошової допомоги

Пільги на житло, його
придбання

Звільнення з військової служби у зв’язку
з розірванням контракту

Переміщення з однієї
військової частини в
іншу

Сімейне право

Призупинення сплати
відсотків за кредитами на термін мобілізації

Оскарження висновку військово-медичної експертизи

Збереження середнього заробітку на
підприємстві

Отримання статусу
сім’ї загиблого

Кримінальні правопорушення

Санаторно-курортне
лікування

Отримання підйомної
допомоги

Пільги на освіту дітям
учасників АТО
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ПАМ’ЯТКИ УЧАСНИКАМ АТО
Підвищення обізнаності та поінформованості військовослужбовців і ветеранів АТО
про права й 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 АТО. Кожна пам’ятка розробляється на підставі аналізу практики застосування чинного законодавства та містить покрокову інструкцію щодо оформлення необхідних
документів та особливостей забезпечення прав і соціальних гарантій учасникам АТО.

Електронні версії пам’яток
«Юридичної Сотні» завантажуйте на сайті

30

пам’яток розроблено «Юридичною Сотнею»,
спрямуванням яких є доведення до учасників АТО
необхідної інформації для розв’язання проблемних
правових питань.

Загальний наклад пам’яток, присвячених спеціальним
напрямам соціального і правового забезпечення, становить 44000 примірників. 40150 примірників було
розповсюджено серед волонтерів, громадських організацій,
передано в шпиталі та пункти відпочинку для військовослужбовців на вокзалах, 3850 примірників було передано
до Генерального штабу Збройних Сил України
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65500
примірників пам’яток «Юридичної Сотні» було надруковано у
2016 році.

«Юридична Сотня» — безоплатна правова допомога учасникам АТО

ПАМ'ЯТКА

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЮ
ПРАВА, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ТА ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ

ПАМ’ЯТКА
ВЕТЕРАНАМ АТО
ТА ЧЛЕНАМ ЇХ СІМЕЙ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ У СПРАВАХ
ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА УЧАСНИКІВ АТО

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ЮРИДИЧНА СОТНЯ»

Пам’ятка учасникам
АТО: права, обов’язки та гарантії соціального захисту

Пам’ятка військовослужбовцю: права,
відповідальність та
гарантії захисту

Пам’ятки, присвячені спеціальним напрямам соціального
і правового забезпечення

Загальний наклад — 11000
примірників. Презентовано
в 24 областях України. 8940
примірників було розповсюджено серед волонтерів,
громадських організацій,
передано в шпиталі та пункти відпочинку для військовослужбовців на вокзалах,
2060 примірників пам’ятки
передано до Генерального
штабу Збройних Сил України, Міністерства соціальної
політики України, Державної
служби України в справах
ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції.

Загальний наклад — 10500
примірників. 6700 примірників було розповсюджено
серед волонтерів, громадських організацій, передано в шпиталі та пункти
відпочинку для військовослужбовців на вокзалах. До
Генерального штабу Збройних Сил України передано
3800 примірників.

До них належать, зокрема:
«Пам’ятка волонтерам і
добровольцям» «Мобілізація», «Демобілізація»,
«Трудові права», «Грошове
забезпечення», «Кредитні
зобов’язання перед банками», «Порядок отримання статусу УБД», «Пільги
сім’ям загиблих учасників
АТО», «Виплати сім’ям
загиблих учасників АТО»,
«Статус інваліда війни»,
«Протезування», «Одноразова грошова допомога
пораненим», «Трудові права
мобілізованих», «Щорічна
разова грошова допомога», «Санаторно-курортне
лікування», «Медичне
забезпечення військових»,
«Соціальні пільги учасникам
АТО», «Земля для учасників
АТО», «Порядок отримання
земельних ділянок», «Житло
для учасників АТО», «Ремонт
житла», «Знижки на паливо»,
«Кредити для індивідуальних забудовників на селі»,
«Позики на будівництво»,
«Житлово-комунальні
пільги», «Пільги на проїзд»,
«Послуги зв’язку», «Додаткові пільги інвалідам війни»,
«Гепатит С».

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

Катерина Вікторенкова
Координаторка
kv.legal100@gmail.com
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РЕФОРМУВАННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА
Вирішення системних проблем, пов’язаних
із недоліками законодавства та застарілістю
системи соціального захисту військовослужбовців та ветеранів АТО, можливе лише
через запровадження системних реформ у
сфері соціального захисту.
«Юридична Сотня» співпрацює з понад 80
громадськими та ветеранськими організаціями, міністерствами, відомствами та іншими
органами виконавчої влади для напрацювання законодавчих змін та проектів реформ.
Метою Організації є запровадження ефективної системи соціального захисту, яка стимулюватиме ветеранів АТО до активної інтеграції в
мирне життя та соціальної адаптації.

«Юридична Сотня» здійснює правовий
супровід підготовки законопроектів, просування змін до чинного законодавства та
впровадження реформ правового, соціального захисту учасників АТО, співпрацюючи
із широким колом ЗМІ, народних депутатів
та парламентськими комітетами Верховної
Ради України.
Вісники «Юридичної Сотні» поширюють
інформацію про проекти законів із метою
отримання зворотного зв’язку для їхнього
подальшого удосконалення.

5 НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ
РОЗРОБОК
ВІДМІНА БЕЗСТРОКОВИХ КОНТРАКТІВ
Грудень 2015 р. – законопроект № 3710 відкликано для доопрацювання;
Липень 2016 р. – законопроект № 4689 був проголосований у першому читанні та в цілому;
Вересень 2016 р. – законопроект № 4689 був заветований Президентом України;
Грудень 2016 р. – законопроект № 5337 був проголосований за основу і в цілому;
7 січня 2017 р. – набрав чинності Закон України № 1769–VIII «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби».
Результати:
• скасування безстрокових контрактів з формулюванням «до кінця особливого періоду»;
• відновлено право понад 80 тис. військовослужбовців звільнятися з контрактної служби;
• посилено довіру до ЗСУ та служби за контрактом.
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«Юридична Сотня» — нормотворча діяльність та удосконалення законодавства

ЗМІНИ ДО НАКАЗУ МІНІСТРА ОБОРОНИ
УКРАЇНИ № 402

«Юридична Сотня» розробила проект внесення змін до наказу Міністра оборони України
№ 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних
Силах України». Проект передбачає забезпечення обов’язкового тестування на вірусні
захворювання (ВІЛ/СНІД, гепатит, туберкульоз) серед мобілізованих військовослужбовців.
Ці зміни були підтримані Комітетом Верховної Ради України з питань охорони здоров’я
і винесенні на обговорення у Кабінеті Міністрів України. Проте військово-медичний
департамент Міністерства оборони України системно блокує будь-які реформи наказу №402.

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ У СТРУКТУРАХ
БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

На замовлення проекту «Невидимий батальйон» «Юридична Сотня» підготувала аналітичний
звіт щодо рівності військовослужбовців чоловіків і жінок у Збройних Силах України,
Національній гвардії України та Державній прикордонній службі України. На основі цього
аналізу «Юридична Сотня» запропонувала покроковий механізм удосконалення чинного
законодавства, що сприятиме забезпеченню гендерної рівності під час проходження
військової служби. Звіт був взятий за основу при внесенні змін до внутрішніх наказів
Міністерство оборони України щодо розширення посад, які можуть займати жінки в армії.

ОСОБИ, ЯКІ МАЮТЬ ОСОБЛИВІ ЗАСЛУГИ
ПЕРЕД БАТЬКІВЩИНОЮ

У співпраці з Генеральним штабом Збройних Сил України «Юридична Сотня» запропонувала
зміни до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо
надання статусу особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, Героям України,
нагородженим орденом «Золотої зірки».

ПРОЕКТ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ
ПРОГРАМИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ АТО

«Юридична Сотня» спільно з Міністерством соціальної політики України і ОБСЄ розробляє
державну цільову програму, яка спрямована на створення ефективної системи повернення
учасників АТО до мирного життя. Програмою передбачається відхід від нині діючої
застарілої системи пільг до комплексного механізму соціальної адаптації учасників АТО і
надання їм державних послуг.
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9 АНАЛІТИЧНИХ ЗАПИСОК
У 2016 році «Юридичною Сотнею» проведено ґрунтовний аналіз низки нормативно-правових актів та підготовлено:
•

Аналіз законодавчої бази у сфері медичного забезпечення та реабілітації учасників АТО,
результати дослідження були використані для розроблення Концепції медичного забезпечення ветеранів АТО;

•

Аналітичну записку «Проблеми визначення статусу військовослужбовців, добровольців
та цивільних осіб, які утримуються незаконними збройними формуваннями, та надання
їм належного правового захисту». Аналіз став основою для підготовки законопроекту та
публікацій у напрямі соціально-правового захисту осіб, які були визволені з полону, та
членів їхніх сімей;

•

Аналіз врегулювання питань гендерної рівності в Збройних силах України, Державній
прикордонній службі та Національній гвардії України. Результати цього дослідження були
використані в законопроекті «Про внесення змін до Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» щодо забезпечення гендерної рівності під час проходження військової служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях»;

•

Аналітичну записку «Законодавство України у сфері доступного житла», «Зміни, які необхідно внести до чинного законодавства, щоб уникнути приватизації службового житла»,
«Досвід житлового забезпечення колишніх військовослужбовців у Сполучених Штатах
Америки», «Судова практика в спорах про відновлення на обліку військовослужбовців,
осіб, звільнених із військової служби, членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов». Результати дослідження стали прикладною базою для роботи у сфері забезпечення учасників АТО власним житлом;

•

Аналітичну записку «Нормативно-правове регулювання часткової мобілізації» та «Питання визначення поняття «особливий період» у законодавстві України».

39 АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Для ефективної роботи з надання юридичної допомогти учасникам АТО «Юридичною
Сотнею» здійснювалися аналітичні дослідження окремих актуальних напрямів правового й
соціального захисту учасників АТО, які були опубліковані у Віснику «Юридичної Сотні»:
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•

Проект Закону України про внесення зміни до статті 15 Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту» щодо посилення соціального захисту членів сімей
загиблих, р. н. 3150 (і альтернативний р. н. 3150–1). Публікація у «Віснику Юридичної сотні»
№ 18 від 25.01.16;

•

Проект Закону України про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про громадянство
України» щодо встановлення спрощеного порядку прийняття до громадянства України
іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу в Збройних Силах
України, р. н. 2847. Публікація у «Віснику Юридичної сотні» № 18 від 25.01.16;

•

Проект Закону України про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних, р. п. 2504а
(і доопрацьований 2504а-д). Публікація у «Віснику Юридичної сотні» № 18 від 25.01.16;

•

Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо гарантій
соціального захисту деяких категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції,
р. н. 3206 від 01.10.2015. Публікація у «Віснику Юридичної сотні» № 18 від 25.01.16;

•

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо гарантій соціального
захисту деяких категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції, р. н. 3206 від
01.10.2015. Публікація у «Віснику Юридичної сотні» № 18 від 25.01.16;

•

Проект Постанови про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України від
29.05.2014 № 1286–VІІ «Про забезпечення належним медичним обслуговуванням
військовослужбовців та осіб рядового й начальницького складу, які зазнали поранення,
контузії чи іншого ушкодження здоров’я під час проведення антитерористичної операції
на сході України», р. н. 3137 від 17.09.2015. Публікація у «Віснику Юридичної сотні» №18
від 25.01.16;

•

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» щодо надання статусу учасника бойових дій, р. н. 3712 від 23.12.2015.
Публікація у «Віснику Юридичної сотні» № 19 від 22.02.16;

•

Проект Закону про правовий статус і соціальні гарантії учасників добровольчих збройних
формувань в Україні, р. н. 3707 від 23.12.2015. Публікація у «Віснику Юридичної сотні» № 19
від 22.02.16;

•

Проект Закону про внесення змін до пункту 169.1 статті 169 Податкового кодексу України
щодо податкової соціальної пільги для учасників бойових дій, р. н. 2096а від 17.06.2015.
Публікація у «Віснику Юридичної сотні» № 19 від 22.02.16;

•

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення доступу до
безоплатної правової допомоги та підвищення якості її надання, р. н. 3044 від 07.09.2015.
Публікація у «Віснику Юридичної сотні» № 19 від 22.02.16;

•

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення
окремих категорій осіб із числа учасників проведення антитерористичної операції, р. н.
3252 від 07.10.2015. Публікація у «Віснику Юридичної сотні» № 21 від 29.03.2016;

•

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу» щодо звільнення з військової служби військовослужбовців, які самовільно
залишили військові частини, р. н. 4193 від 10.03.2016. Публікація у «Віснику Юридичної
сотні» 29.03.2016 № 22;

•

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення
відповідальності військовослужбовців та деяких інших осіб, р. н. 4210 від 11.03.2016.
Публікація у «Віснику Юридичної сотні» 29.03.2016 № 22;

•

Проект Закону про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для
гарантованого забезпечення потреб оборони, р. н. 4288 від 22.03.2016. Публікація у
«Віснику Юридичної сотні» 29.03.2016 № 22;
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•

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» (щодо першочергового безоплатного забезпечення санаторнокурортним лікуванням інвалідів війни, які брали участь в антитерористичній операції), р. н.
2215 від 24.02.2015. Публікація у «Віснику Юридичної сотні» 12.04.2016 № 23;

•

Проект Закону про внесення змін до статті 11 Закону України «Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей» (щодо супроводження військовослужбовців
при продовженні лікування в санаторно-курортних закладах), р. н. 3478 від 13.11.2015.
Публікація у «Віснику Юридичної сотні» 12.04.2016 № 23;

•

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту
резервістів, які постраждали внаслідок участі в антитерористичній операції, та членів їх
сімей, р. н. 3497 від 20.11.2015. Публікація у «Віснику Юридичної сотні» 12.04.2016 № 23;

•

Проект Закону «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок
і військову службу» (щодо проходження студентами вищих медичних, фармацевтичних
навчальних закладів військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу
медичної служби в обов’язковому порядку)”, р. н. 2210а від 01.07.2015. Публікація у
«Віснику Юридичної сотні» 30.05.2016 № 24;

•

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо генетичної
ідентифікації військовослужбовців), р. н. 2001а від 03.06.2015. Публікація у «Віснику
Юридичної сотні» 30.05.2016 № 24;

•

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державне оборонне замовлення»,
р. н. 2090а від 16.06.2015. Публікація у «Віснику Юридичної сотні» 14.06.2016 № 25;

•

Проект Закону про внесення доповнення до статті 24 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (щодо посилення соціального
захисту сімей військовослужбовців), р. н. 3846 від 29.01.2016. Публікація у «Віснику
Юридичної сотні» 14.06.2016 № 25;

•

Проект Закону про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про зайнятість населення»
щодо додаткових гарантій у сприянні працевлаштування учасників бойових дій, які брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, р. н.
2095а-д від 24.03.2016. Публікація у «Віснику Юридичної сотні» 14.06.2016 № 25;

•

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо Сил спеціальних
операцій Збройних Сил України, р. н. 4795 від 09.06.2016. Публікація у «Віснику Юридичної
сотні» 07.07.2016 № 26;

•

Проект Закону «Про амністію у 2016 році», р. н. 4255. Публікація у «Віснику Юридичної
сотні» 13.07.2016 № 27;

•

Проект Закону про визнання гуманітарною допомогою транспортних засобів, ввезених
для забезпечення проведення антитерористичної операції, р. н. 4728 від 30.05.2016.
Публікація у «Віснику Юридичної сотні» 13.07.2016 № 27;

•

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо порядку завершення
митних режимів транзиту та тимчасового ввезення для транспортних засобів, ввезених
для забезпечення проведення антитерористичної операції, р. н. 4729 від 30.05.2016.
Публікація у «Віснику Юридичної сотні» 13.07.2016 № 27;

•

Проект Закону про внесення змін до законодавчих актів України з питань забезпечення
жилими приміщеннями військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців,
які загинули під час виконання обов’язків військової служби, р. н. 4995 від 14.07.2016.
Публікація у «Віснику Юридичної сотні» 25.08.2016 № 28;

•

Проект Закону про внесення зміни до Закону України «Про тимчасові заходи на період
проведення антитерористичної операції», р. н. 4023a від 15.07.2016. Публікація у «Віснику
Юридичної сотні»25.08.2016 № 28;
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•

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо ввезення в Україну
транспортних засобів для забезпечення проведення антитерористичної операції), р. н.
4950 від 12.07.2016. Публікація у «Віснику Юридичної сотні» 25.08.2016 № 28;

•

Проект Закону про загальнообов’язкове соціальне медичне страхування в Україні, р. н.
4981 від 14.07.2016. Публікація у «Віснику Юридичної сотні» 25.08.2016 № 28;

•

Проект Закону про тимчасово окуповану територію України, р. н. 3593-д від 19.07.2016.
Публікація у «Віснику Юридичної сотні» 25.08.2016 № 28;

•

Проект Закону про внесення змін до законів України «Про Збройні Сили України» та «Про
оборону України» (щодо здійснення Збройними Силами України цивільно-військового
співробітництва), р. н. 2153а від 23.06.2015. Публікація у «Віснику Юридичної сотні»
07.09.2016 № 30;

•

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» (щодо медичної допомоги), р. н. 5011 від 03.08.2016. Публікація у
«Віснику Юридичної сотні» 12.10.2016 № 31;

•

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 військовослужбовців, резервістів та
військовозобов’язаних в особливий період), р. н. 2358 від 11.03.2015. Публікація у «Віснику
Юридичної сотні» 19.10.2016 № 32;

•

Проект Закону про внесення зміни до статті 3 Закону України «Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених із військової служби, та деяких інших осіб» (щодо доповнення переліку осіб,
які мають право на пенсії нарівні з військовослужбовцями строкової служби та членами їх
сімей), р. н. 2345а від 14.07.2015. Публікація у «Віснику Юридичної сотні» 19.10.2016 № 32;

•

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених із військової служби, та деяких інших осіб» (щодо призначення пенсії дружинам
(чоловікам) загиблих (померлих) військовослужбовців, які зайняті доглядом за дітьми
годувальника до 8-го віку та проходять військову службу), р. н. 3752 від 05.01.2016.
Публікація у «Віснику Юридичної сотні» 19.10.2016 № 32;

•

Проект Постанови про внесення зміни до пункту 3 Постанови Верховної Ради України
«Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави», р. н. 5048
від 29.08.2016. Публікація у «Віснику Юридичної сотні» 19.10.2016 № 32;

•

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу» щодо звільнення з військової служби осіб, які мають на утриманні дітей-інвалідів I
чи II групи, р. н. 1448 від 11.12.2014. Публікація у «Віснику Юридичної сотні» 19.10.2016 № 32;

•

Пропозиції Президента до Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо
підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей», р. н. 2406
від 18.03.2015. Публікація у «Віснику Юридичної сотні» 19.10.2016 № 32

•

Проект Закону про внесення зміни до статті 4 Закону України «Про використання земель
оборони» щодо підвищення ефективності використання виділених земельних ділянок, р.
н. 4638 від 11.05.2016. Публікація у «Віснику Юридичної сотні» 05.12.2016 № 33
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НАШІ
ПАРТНЕРИ
73 ПАРТНЕРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Українська Гельсінська Спілка з прав людини
ГО «Центр зайнятості вільних людей» (м. Київ)
ГО «Чесне Запоріжжя»
Центр допомоги учасникам АТО (м. Одеса)
Проект «Правової допомоги учасникам АТО» ВГО «Асоціація правників України» (м. Київ)
ГО «Національна дія» (м. Дніпро)
ГО «Правозахисна організація «Січ» (м. Дніпро)
Центр допомоги учасникам АТО в Донецькій обл.
ГО «Товариство ветеранів АТО» (м. Київ)
ГО «Рада матерів та дружин учасників АТО» (м. Київ)
ГО «Координаційний центр допомоги учасникам АТО»
Центр із надання безоплатної вторинної правової допомоги (м. Київ)
Білоцерківська міська громадська організація «Правова єдність»
ГО «Козацька звитяга» (м. Київ)
Адвокат Доценко Наталія (м. Запоріжжя)
ГО «Центр соціально-психологічної допомоги «Ресурс» (м. Запоріжжя)
ГО «Київська міська спілка ветеранів АТО» (м. Київ)
ВБО «Українська фундація правової допомоги» (м. Львів)
БО «Благодійний фонд Олеся Довгого та Катерини Горіної» (м. Київ)
ГО «Волонтер Черкащини» (м. Черкаси)
Центр допомоги учасникам АТО у Волинській обл.
ГО «Перспективи Києва» (м. Київ)
ГС «Крила 8 сотні»
Правнича клініка Києво-Могилянської академії
ГО «Українська асоціація інвалідів АТО» (м. Київ)
ГО «Моя країна — єдина Україна» (м. Кам’янець-Подільський)
ПП «Гарантія Консалт» (м. Кам’янець-Подільський)
ГО «Розвиток громади» (м. Львів)

•
•
•

Львівський обласний центр із надання безоплатної вторинної правової допомоги
ВБО «Українська фундація правової допомоги» (м. Чернігів)
Регіональне відділення ВГО «Об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу» у Львівській обл.

«Юридична Сотня» — наші партнери

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Львівська обласна спілка соціального захисту бійців АТО й сімей загиблих
ГО «Південний пост» (м. Харків)
ГО «Маrt» (м. Чернігів)
ГО «Спілка учасників, ветеранів, інвалідів АТО та бойових дій» (м. Київ)
Державна служба в справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
ГО «Українська Асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій» (м. Київ)
БО «БФ «Центр допомоги» (м. Київ)
ГО «Центр розвитку лідерства» (м. Київ)
ГО «ВО «Патріот»
ГО «Експертна дія Ф5»
Приймальня Української Гельсінської спілки з прав людини (м. Львів)
ГО «Центр правових та політичних досліджень «Сім» (м. Львів)
Центр допомоги АТО (м. Мукачеве)
Адвокатська об’єднання «Погосян, Томчук і партнери»
ГС «Асоціація народних волонтерів України» (м. Київ)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Антикорупційний рух»
«39 сотня Майдану»
Благодійний фонд Семена Семенченка
Координаційна рада волонтерів при Міністерстві оборони України
Благодійний фонд ветеранів війни та учасників АТО
Центр допомоги АТО Київської області
Чугуївська міська районна ГО «Чугуївська правозахисна група»
Приймальня Української Гельсінської спілки з прав людини (м. Херсон)
ГО «Закарпатська асоціація територіальних громад» (м. Ужгород)
ГО «Об’єднання жінок і матерів бійців учасників АТО» (м. Київ)
ГО «Територія успіху» (м. Кіровоград)
Херсонський обласний фонд «Милосердя та здоров’я»
ГО «ІРЦ «Правовий простір» (м. Херсон)
ГО «Добровільна об’єднання «Самооборона» (м. Новоград-Волинський)
ГО «Буська районна асоціація учасників АТО»
ГО «Рада громадської безпеки» (м. Одеса)
ГО «Одеська обласна організація інвалідів і учасників АТО» (м. Одеса)
Комунальне підприємство «Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій»
ГО Одеська філія «Українська асоціація інвалідів АТО»
Синельниківський міжрайонний благодійний фонд «Ветеранів АТО і учасників бойових
дій Синельниківщини» (м. Дніпро)
ГО «Мобільна волонтерська група» (м. Кропивницький)
Центри БВПД, Житомирська обл. (м. Житомир, м. Коростень, м. Новоград-Волинський, м.
Бердичів)
ГО «Єдина родина Чернігівщини»
ГО «Велике серце» (м. Одеса)
Одеська обласна організація Товариства Червоного Хреста України
ГО «Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО в Житомирській
області»
ГО «Спілка ветеранів АТО, м. Южне»

•
•
•
•
•
•
•
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ПЛАН ДІЙ
НА 2017 РІК
РЕФОРМИ
Стратегічна мета 2017 року — Програма соціального захисту для ветеранів АТО до 2025 року.
Також «Юридична Сотня» працюватиме над законопроектами, зокрема, щодо:

Виплати одноразової
грошової допомоги,
якщо інвалідність
або смерть
настали у зв’язку
з захворюванням,
отриманим в АТО;

Посилення соціального захисту військовополонених;

Урегулювання питання щодо статусу
іноземців, які брали
участь в АТО;

Забезпечення рівних
можливостей для
проходження служби
жінок та чоловіків у
структурах безпеки та
оборони.

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ
Нове покоління ветеранів є потенційним рушієм змін в Україні та контролером процесів реформ.
«Юридична Сотня» прагне посилити спроможності ветеранської спільноти за допомогою:

Удосконалення системи
центрів надання допомоги
учасникам АТО;
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Ознайомлення громадськості
з механізмами впливу на процеси прийняття рішень;

Інтеграції громадськості в контрольно-наглядові структури
при органах державної влади.

«Юридична Сотня» — перспективний план на 2017 рік

ПРОСВІТА
З 2017 року всі проекти «Юридичної сотні» будуть пронизані червоною ниткою просвітництва.
Організація ділитиметься досвідом та посилюватиме спроможності партнерів.

Щотижневі вебінари
про права учасників
АТО;

Тренінги юридичної
грамотності для ветеранської спільноти в
регіонах;

Семінари про права
військовослужбовців
та учасників АТО для
правозахисників;

Вебінари та тренінги
зі сталого розвитку
громадянського суспільства.

ІНТЕРАКТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
Діджиталізація практичного досвіду «Юридичної сотні» надасть доступ до інформації для більшої
кількості користувачів. Інтерактивна онлайн платформа — це:

Понад 30 інтерактивних
пам’яток;

Онлайн курс для ветеранів,
громадських організацій та
правозахисників;

Місце для обміну думок фахівців, законотворців та кінцевих
користувачів.
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ЯК НАМ
ДОПОМОГТИ
СТАТИ ЮРИСТОМ-ВОЛОНТЕРОМ ЧИ ПАРТНЕРОМ

Юлія Жижома
Координаторка юристів-волонтерів та партнерів
організації
volunteerslh@gmail.com
+380674206120

«Юридична Сотня» запрошує юристів, адвокатів, студентів юридичних факультетів стати
волонтерами організації.
«Юридична Сотня» запрошує до співпраці
громадські об’єднання.

СТАТИ РЕГІОНАЛЬНИМ ПРЕДСТАВНИКОМ
«ЮРИДИЧНОЇ СОТНІ»

Юлія Гончарова
Координаторка регіональних представництв «Юридичної Сотні»

Зараз у «Юридичної Сотні» 9 регіональних
представництв, запрошуємо до співпраці
представників з усієї України.

lhregion@gmail.com
+380675483338

ДЛЯ ДОНОРІВ І ЗАЦІКАВЛЕНИХ У ПІДТРИМЦІ ПРОЕКТУ
Вікторія Бойко
Координаторка
viktoria.boyko@gmail.com
+380979645592
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У 2016 році «Юридичну Сотню»
підтримало 5 донорських організацій.

«Юридична Сотня» — як нам допомогти

НАДРУКУВАТИ ПАМ’ЯТКИ «ЮРИДИЧНОЇ СОТНІ»
Допоможіть «Юридичній Сотні» надрукувати певний наклад пам’ятки, який надалі
поширять серед учасників АТО, волонтерів, громадських організацій, правозахистників

Катерина Вікторенкова
Координаторка
kv.legal100@gmail.com
+380674074119

ПРИЄДНАТИСЯ ДО НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

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

ДЛЯ МЕДІА

Леся Василенко
Голова ГО «ВПО «Юридична
Сотня»
lesiavasylenko@gmail.com
+380505537917

Олена Лисенко
Керівниця комунікаційного
напряму
legal100.pr@gmail.com
+380506948452

ПРИЄДНАТИСЯ
ДО CПІЛКУВАННЯ ОНЛАЙН

Підписуйтесь на нашу сторінку

FACEBOOK.COM/YURSOTNYA
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НАШІ
ДОНОРИ
6 639

ДОЛ. США

95 000

ДОЛ. США

40 335.5

ДОЛ. США

19 454

ДОЛ. США

745

ДОЛ. США

А також особлива подяка:
Народним Депутатам Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів,
учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю
та Команді Валентина Резніченка, які забезпечили друк пам’яток в еквіваленті

300 000 грн.
22
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