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Стратегічна місія 

Сприяння становленню ефективної системи соціальної підтримки 
та правової допомоги захисникам України шляхом забезпечення 
кожного учасника російсько-української війни безкоштовним 
юридичним супроводом на шляху інтеграції у мирне життя.
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Хто ми



Кому ми допомагаємо

Учасникам
бойових дій

Інвалідам
війни

Сім’ям
загиблих

Волонтерам Добровольцям



Кому ми допомагаємо

Гарячі лінії Інформаційні
пам’ятки 

Допомога
на місцях

Реформа
законодавства 

МінветеранівРозвиток
громадських

ініціатив

Наші проекти



Безкоштовний номер

Середня щомісячна
кількість дзвінків

дзвінків

0 800 308 100

150030000+

Гаряча лінія



Оформлення землі
Питання-відповіді по 
земельних ділянках
Забезпечення житлом
Власний дім
Державна програма  
забезпечення житлом
Медичне забезпечення
Санаторне лікування
Гепатит С

Пільги на проїзд
Пільги на ремонт
Позики на будівництво
Житлово-комунальні послуги
Опалення приміщення
Виплати до 5-го травня
Зв’язок та комунікації
Працевлаштування

Права військовослужбовців
Мобілізація 
Трудові права
Грошове забезпечення
Банки та кредити
Звільнення в запас

Сім’ям загиблих
Виплати сім’ям загиблих
Статус члена сім’ї загиблого

Місцеві програми
Київ
Львів
Чернігів
Кропивницький

Іноземцям

Добровольцям/
Волонтерам

Учасникам бойових дій
Учасникам російсько-української війни
Cтатус учасника бойових дій
Ветеранам російсько-української війни
Контракт

Соціальні гарантії

Інвалідам війни
Статус інваліда війни
Грошова допомога
Протезування

Юридична сотня створила 36 покрокових інструкції 
щодо механізмів реалізації прав

Інформаційні пам’ятки



Допомога на місцях

З червня 2016 р. Юридична сотня відкрила
регіональні представництва по Україні

Київ
Львів

Одеса

Житомир
Кропивницький

Дніпро

Харків
Луцьк

Запоріжжя

Миколаїв 
Черкаси
Чернігів



Боротьби
з вірусними захворюваннями

в армії

Реформи системи 
соціального захисту 

ветеранів

Належного пенсійного 
забезпечення 

військовослужбовців

Реабілітації

Соціального 
забезпечення родин 
військовополонених

Медичного 
забезпечення

Житлового
забезпечення

Соціального захисту 
родин загиблих

Уточнення умов 
контрактної служби

Узаконення 
іноземних 

захисників України

Реформа законодавства



Наші досягнення

Надали консультації
та забезпечили особистим юристом 

понад 30 000 осіб,
які брали участь в АТО

Координуємо роботу більше 
114 юристів-волонтерів,
які безкоштовно консультують 

учасників АТО

Створили 36 пам’яток
про соціально-правове 

забезпечення учасників АТО
(www.legal100.org.ua)

Розробили зміни до нормативно 
правових актів, які спростили 

процедуру надання статусу учасника 
бойових дій та дали можливість 

іноземцям служити в ЗСУ

Забезпечили друк більше 95 500 
примірників пам’яток  

та розповсюдження по 25 госпіталям 
України, військовим частинам та 

волонтерським організаціям 

Створили єдиний 
інформаційний довідник

на прохання Кабінету Міністрів
України про права

учасників АТО

21 3

54 6



Наша діяльність направлена на:

Підвищення правової свідомості та 
адвокаційні заходи захисту 

Розповсюдження інформаційних 
пам’яток у військових госпіталях і 

через партнерські організації

Індивідуальний юридичний 
супровід учасників АТО та їх 

сімей

Реформа чинного 
законодавства та донесення 

єдиної позиції юристів до 
законотворців

Консультації в режимі онлайн
та прийом звернень на гарячі лінії

Сприяння розвитку
громадських ініціатив

в регіонах



Інформуємо учасників АТО щодо 
їхніх прав  і соціальних гарантій 

відповідно до законодавства України 
та пояснюємо механізми їх реалізації

Аналізуємо стан соціально-
правового забезпечення учасників 
АТО, систематизуємо проблеми 
та формулюємо варіанти рішень 

Створюємо інформаційні канали 
для донесення питань та проблем 

учасників АТО до владних структур 
та шукаємо шляхи їх вирішення

Координуємо волонтерські 
рухи та окремих волонтерів 

для вирішення питань у сфері 
соціального забезпечення учасників 

АТО

Забезпечуємо учасників АТО 
кваліфікованою юридичною 

підтримкою

Залучаємо  місцеві громади, 
професійні об’єднання юристів

та студентів із правничих факультетів 
до вирішення

проблем учасників АТО

Як ми працюємо



Реформи соціально-
правового забезпечення 

учасників АТО

Розвиток регіональної мережі 
юридичної допомоги та 

підтримки для ветеранських та 
громадських організацій

Розвиток ветеранських 
можливостей
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Наші плани



Наші партнери

Меморандуми про співпрацю:

Громадські
організації

Член Ради волонтерів при Міністерстві Оборони

Член громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України

Член Міжвідомчій комісії з питань УБД при Державній службі України з питань ветеранів 
війни та учасників АТО

Генеральний
Штаб ЗСУ

Державна служба
з питань ветеранів війни

та  учасників ATO

90+



Нас підтримують



Василенко
Леся Володимирівна
голова правління
+38 050 553 79 17

0 800 308 100
volunteerslh@gmail.com
www.legal100.org.ua 
fb / yursotnya
twitter.com/yursotnya
t.me/yursotnya
instagram.com/yursotnya


