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ПРАВОЗАХИСНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

Наша місія: 
Підвищення правової свідомості ветеранів, які 
брали участь у російсько-українській війні, розвиток 
спроможностей ветеранської спільноти як активного 
учасника суспільно політичних процесів.

facebook.com/yursotnya 
facebook.com/groups/legalsotnya
twitter.com/yursotnya
instagram.com/yursotnya
t.me/yursotnya
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Наталія Шумінська,
координаторка гарячої лінії

ГАРЯЧА ЛІНІЯ 0 800 308 100 

13 809 загальна кількість звернень за 2019 рік

44,56% осіб повертаються за допомогою знову

11461 військовослужбовці

2136 треті особи (члени сім’ї, родичі, волонтери, органи 
державної влади та місцевого самоврядування тощо) 

212 члени сімей загиблих

Завданням проєкту безоплатної правової допомоги «Юридична сотні» є допомога
у вирішенні правових питань у сфері ветеранських справ, шляхом інформування та
роз’яснення про права та свободи військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх
сімей, порядок їх реалізації та відновлення у випадку порушення.

повторно звернулисьвперше звернулись

Одна з операторок гарячої лінії
Тетяна Подоляка

24 грудня 2019 року гаряча лінія надала 50000-ну 
консультацію. Цією людиною став військовослуж-
бовець Максим з Дніпропетровської області, якого 
цікавило питання збереження заробітної плати на 
підприємстві під час проходження служби.

6153

11175
чоловіки

2634
жінки

7656

• Пільги на житлово-комунальні послуги та монетизація пільг
• Першочергова приватизація земельних ділянок
• Компенсація за додаткову відпустку ветеранам
• Грошове забезпечення та виплати

Найпоширеніші питання: 
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СПІВПРАЦЯ З ЦЕНТРАМИ З НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

З 2017 року між ГО «Юридична сотня» та Координаційним центром з на-
дання правової допомоги підписаний меморандум про співпрацю, яким 
організації об’єднали зусилля у напрямку забезпечення прав та соціаль-
них гарантій учасників російсько-української війни та їхніх родин. 

У випадку, якщо додзвонювачам потребується представництво в суді в 
адміністративних, цивільних, кримінальних справах, а також, якщо звер-
нення не стосується питань проходження служби чи соціального захисту 
ветеранів, оператори гарячої лінії Юридичної сотні направляють таке 
звернення до центрів БВПД.

778 звернень на гарячу лінію Юридичної сотні було перенаправлено 
до центрів БВПД у 2019 році.

Адміністративні справи, не пов’язані з 
проходженням служби - 25,3%

Цивільні справи, не пов’язані з 
проходженням служби - 33,2% 

Справи, які стосуються ветеранського 
права - 31,8% 

Кримінальні справи, не пов’язані зі 
службою - 6,8% 

Кримінальні справи, пов’язані зі 
службою - 2,9%

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 
з 2017 року є однією з категорій, які мають право на отримання безоплатної первинної та вторинної правової до-
помоги, яку забезпечує держава.

12 жовтня 2017 року. 
Засновниця Юридичної сотні Леся Василенко підписує 
меморандум про співпрацю з в.о. директора Координа-
ційного центру з надання правової допомоги Олексієм 
Бонюком.
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ОБМІН ДОСВІДОМ

13 листопада 2019 року в київському правовому клубі PRAVOKATOR відбувся круглий стіл «Судо-
ві справи захисників України», організований спільно ГО «Юридична сотня» та Координаційним 
центром з надання правової допомоги. 
Адвокати системи безоплатної правової допомоги і юристи Юридичної сотні, які надають право-
ву допомогу ветеранам, взяли участь в експертному обговоренні, щоби визначити основні про-
блемні питання, які виникають під час здійснення представництва учасників російсько-української 
війни в судах та обмінялися досвідом.
Цей круглий стіл став початком проєкту з передачі юристами ГО «Юридична сотня» досвіду фа-
хівцям БПД з питань надання правової допомоги ветеранам та військовослужбовцям. Проєкт 
виконується за підтримки ПРООН та триватиме протягом 2020 року. Юридична сотня підготує 
довідники для юристів БПД та проведе для них тренінги.
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МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ

Пам’ятки та інші корисні матеріали, розроблені Юридичною сотнею, доступні у ряді мобільних

ТВОЄ ПРАВО
Юридична сотня підготувала інформацію для окремого розділу мобільно-
го додатку «Твоє право», який присвячений правам військовослужбовців, 
ветеранів та родин загиблих військовослужбовців. У додатку зібрана вся 
необхідна інформація про права, обов’язки та соціальний захист, який 
гарантує держава. Додаток працює у офлайн-режимі для випадків, коли 
немає доступу до інтернету; доступний на iOS та Android.

ПРАВОМЕН
Пам’ятку Юридичної Сотні про отримання статусу учасника бойових дій 
можна знайти у чат-боті ПравоМен, який доступний у фейсбуці, телеграмі 
та вайбері.

ДЖУРА
Джура - це додаток у якому військовослужбовець може слідкувати за ча-
сом, який провів у війську, визначати, скільки ще залишилося до звільнен-
ня. Додаток має багато корисної інформації, у тому числі новини, які публі-
куються на сайті Юридичної сотні.



ГО «Юридична Сотня» є однією з 10 організацій-резидентів Veteran Hub. 
Veteran Hub – це простір для громадських організацій, що працюють у сфері 
ветеранських справ.

В просторі Veteran Hub відвідувачі можуть отримати юридичні консультації, 
допомогу у складанні документів (заяв, рапортів, скарг) та працевлаштуванні, психологічну підтримку, 
послуги з медіації конфліктів та каністерапії. Клієнтами Veteran Hub є ветерани, військовослужбовці, 
курсанти, поліціянти, рятувальники, члени їхніх родин, а також колишні полонені, члени родин полонених, 
зниклих безвісти, заручників та загиблих. 

У 2019 році юристи «Юридичної Сотні» у Veteran Hub провели 54 особистих правових консультації та склали 
173 примірника юридичних документів (заяв, рапортів, скарг, звернень, судових позовів).

Розклад роботи Veteran Hub: 
Пн – Пт: 1000 – 2100

Сб – Нд: 1100 – 1800

м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42, 20-й поверх (Телецентр «Олівець»)

VETERAN HUB

Святкування 5-річчя Юридичної сотні разом з командою Veteran Hub
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Veteran Hub об’єднав десять громадських організацій:

VETERAN HUB

ГО «Юридична сотня». Правозахисна діяльність



«Юридична Сотня» — безоплатна правова допомога учасникам АТО 
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ІНФОРМУВАННЯ
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ПАМ’ЯТКИ УЧАСНИКАМ РОСІЙСЬКО-
УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

ПАМ’ЯТКА УЧАСНИКАМ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Юристи ГО «Юридична сотня» адаптують складні формулювання численних законодавчих актів простою мовою у 
формі коротких пам’яток, присвячених найактуальнішим питанням соціально-правового забезпечення учасників росій-
сько-української війни. Всі пам’ятки проходять редакцію та затверджуються відповідними центральними органами вико-
навчої влади. Кожна пам’ятка розробляється на підставі аналізу практики застосування чинного законодавства та містить 
покрокову інструкцію щодо оформлення необхідних документів і особливостей забезпечення прав та соціальних гарантій.

47 пам’яток було розроблено Юридичною сотнею.

З 2016 до 2019 рік Юридична сотня надрукувала 102500 примірників Пам’ятки учасникам російсько-української війни.

Загальний наклад у 2019 році — 4240 примірників. 
Пам’ятки розповсюджувалися серед клієнтів Veteran Hub, а також передавалися Міністерству 
у справах ветеранів. Окрім того, пам’ятки передавалися в реабілітаційні центри, благодійні 
фонди, військові частини, військові шпиталі (у м. Вінниця та м. Львів) та приватним особам - 
військовослужбовцям, ветеранам, членам сімей загиблих. 
У 2019 році Пам’ятка оновлювалася і доповнилася, зокрема, розділом «Монетизація пільг на 
оплату житлово-комунальних послуг».

Електронні версії пам’яток
ГО «Юридичної сотні» завантажуйте на сайті legal100.org.ua/diialnist/pamiatky

Міністр юстиції України Павло Петренко розповідає про 
Пам’ятку, яка була розроблена Юридичною сотнею.
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4 НОВИХ ПАМ’ЯТКИ РОЗРОБЛЕНО  
ГО «ЮРИДИЧНА СОТНЯ» У 2019 РОЦІ

ЮРИДИЧНІ БОТИ

Строкова служба та призов
Ознайомившись із пам’яткою, Ви дізнаєтесь про призовний вік, порядок проведення призову на стро-
кову військову службу, порядок вручення повісток, а також про відстрочку від призову на строкову 
військову службу, соціальні гарантії та матеріальну допомогу.

Гарантії соцзахисту ветеранів війни в трудових правовідносинах
Пам’ятку підготовлено спільно з адвокатами Комітету АТО НААУ Марією Островською, Лесею 
Кляровською, Наталією Фещик та Надією Івашковою. В основу пам’ятки були покладені успішні кейси 
з захисту учасників бойових дій в судових процесах у всіх регіонах України щодо виплати середньомі-
сячної заробітної плати під час перебування в АТО/ООС, збереження посади за попереднім місцем 
роботи та ін.

Що обрати: ФОП чи ТОВ? 
Для тих, хто вирішив започаткувати власну справу, ГО «Юридична сотня» підготувала пам’ятку, у якій 
пояснюються переваги та недоліки організаційно-правових форм господарювання, що таке КВЕД та 
покроковий механізм державної реєстрації ФОП та ТОВ.

Житло для членів сімей загиблих учасників Революції Гідності та учасників Революції Гідності, 
які зазнали ушкоджень здоров»я, що призвели до інвалідності
Пам’ятка підготовлена юристами Юридичної сотні спільно з Міністерством соціальної політики Укра-
їни. У цій пам’ятці ви дізнаєтеся про процедуру отримання грошової компенсації на придбання житла 
для членів сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності та учасників Революції Гідності, які 
зазнали ушкоджень здоров»я, що призвели до інвалідності. Зокрема, у ній міститься інформація про 
розрахунок розміру грошової компенсації, перелік необхідних документів та інструкція як стати на 
квартирний облік. 

ГО «Юридична сотня». Інформування

На веб-сайті LEGAL100.ORG.UA у розділі «Пам’ятки» ви зможете знайти юридичні боти, які були розроблені для більш зручного 
користування пам’ятками.

Звертайтеся до вашого органу соціального захисту із заявою (Зразок завяи на виплату 
допомоги до 5 травня), обов’язково вказуючи реквізити банківського рахунку. Зверніть 
увагу! Членам сімей загиблих, інвалідам війни та пенсіонерам така допомога виплачується 
автоматично. 
Розмір грошової допомоги встановлюється Кабінетом Міністрів.

Привіт, це бот-консультант Юридичної сотні. Тисніть 
кнопки – отримуйте відповіді.

Ні, я вже звільнений з військової служби/демобілізувався 
(маю статус інваліда війни або члена сім’ї загиблого 
військовослужбовця).

Консультація

Виберіть відповідьOnline

Ви перебуваєте на військовій службі на момент отримання виплати? 



ДОЛУЧИТИСЯ ДО ДРУКУ ПАМ’ЯТОК
ЮРИДИЧНОЇ СОТНІ 

Координаторка

Марія Звягінцева
mary.zvg@gmail.com 

ГО «Юридична сотня». Інформування
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Пам’ятку Юридичної сотні можна безкоштовно отримати на рецепції, 
у просторі Veteran Hub у місті Києві. 
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ВЕБІНАРИ

ТОП-3 НАЙПОПУЛЯРНІШІ ВЕБІНАРИ:

Юристи ГО «Юридичної сотні» у прямому ефірі консультують щодо найактуальніших тем для учасників 
російсько-української війни. Усі охочі можуть поставити свої запитання юристу до або під час вебінару.

ВЕБІНАРИ У 2019 РОЦІ:
Які закони у сфері соціального захисту учасників 
російсько-української війни прийняла Верховна Рада 
України у 2018 році? 
Грошова компенсація за піднайом жилих приміщень у 
2019 році
Правове регулювання праці осіб з інвалідністю 

Як отримати допомогу до 5 травня?
Пільги на житлово-комунальні послуги для ветеранів 
Трудові права та гарантії учасників російсько-
української війни
Освітні пільги для учасників російсько-української 
війни та їхніх дітей 
Відпустки для військовослужбовців під час дії 
особливого періоду
Кредити для військовослужбовців
Звільнення з військової служби за сімейними 
обставинами
Підстави для звільнення з військової служби
Звільнення з військової служби в зв’язку з 
систематичним невиконанням умов контракту 
військовослужбовцем та командуванням
Адміністративна та дисциплінарна відповідальність 
військовослужбовців
Одноразова грошова допомога
Пільги на проїзд для ветеранів

вебінарів було проведено у 2019 році

перегляди

Дивіться запис вебінарів на legal100.org.ua

15
54 000

Пільги на житлово-комунальні 
послуги для ветеранів

Освітні пільги для учасників 
російсько-української війни та 
їхніх дітей

Кредити для 
військовослужбовців

8 000 переглядів 7 200 переглядів

6 800 переглядів
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АНАЛІТИЧНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

ГО «Юридична сотня». Аналітична діяльність

3 аналітичні звіти підготовлено юристами ГО «Юридичної сотні» в 2019 році:

Попри значну кількість законодавчих змін, учасники бойових дій та члени їхніх сімей 
часто змушені звертатися до суду з метою захисту своїх прав та законних інтересів. 
У звіті проаналізовано близько 1 тис. судових справ, позивачами у яких є учасники 
російсько-української війни з березня 2014 року до березня 2018 року включно. 
Метою дослідження було виявлення та подальша систематизація тих проблем, з 
якими захисники України змушені звертатися до суду.

ГО «Юридична сотня» є членом коаліції Реанімаційного пакету реформ. В рамках співпраці з РПР експерти ГО 
«Юридичної сотні» були залучені до розробки Дорожньої карти реформ РПР на 2019-2023 роки: 
rpr.org.ua/news/dorozhnya-karta-reform-rpr-na-2019-2023-roky

У звіті проаналізована діяльність Верховної Ради України 8-го скликання щодо 
сфери ветеранських справ. У підсумку, із загальної кількості законопроєктів, 
зареєстрованих народними депутатами, лише 3% (близько 200) було спрямовано 
на покращення соціального захисту військовослужбовців та ветеранів. З них 
64 законопроєкти стали законами. У розрізі тематики прийнятих законів варто 
зазначити, що більшість з них стосується надання та позбавлення ветеранського 
статусу, врегулювання питань, пов’язаних із проходженням військової служби 
та виконанням обов’язків військовослужбовцями в умовах існування особливого 
періоду.

За період роботи ВРУ 9 скликання у 2019 році (починаючи з 2 вересня 2019 року) 
було зареєстровано 1021 законопроєкт, з них по військово-ветеранській темі – 64. 
За цей період було прийнято 137 Законів (43 з них було чекають на підпис Прези-
дента). З числа прийнятих законів лише 8 стосуються соціального захисту ветеранів 
та умов проходження військової служби.

Завантажити аналітичні звіти: legal100.org.ua/diialnist/analityka

Судові справи 
захисників

Що було зроблено 
Верховною Радою 9 

скликання для ветеранів 
та військових у 2019 

році?

Що зробила Верховна 
Рада 8 скликання для 

ветеранів та військових 
за 5 років?
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ГО «Юридична сотня». Аналітична діяльність

8 АНАЛІТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
«Не справа військова: чому захисники України позбавлені права голосу»: Обозреватель

«Хто такі українські ветерани?»: Дзеркало тижня

«Як і де знайти роботу військовослужбовцям, звільненим у запас?»: НВ

«Як військовослужбовцям використати своє право на безоплатну психологічну реабілітацію?»: НВ

«Пільги для ветеранів: риба чи вудочка?»: Дзеркало тижня

«Як отримати допомогу на відкриття власного бізнесу ветеранам АТО/ООС?»: НВ 

«Як інваліду війни отримати безкоштовний ваучер на нову професію?»: НВ

«Яким був 2019 рік Верховної Ради: закони для військових та ветеранів»: Українська правда
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ЗАКОНОТВОРЧА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

ГО «Юридична сотня». Законотворча діяльність

РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

КОМІТЕТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Вирішення системних проблем, пов’язаних із недоліками законодавства та застарілістю системи соціального захисту 
військовослужбовців та ветеранів російсько-української війни, можливе лише шляхом впровадження системних реформ у сфері 
соціального захисту та гарантій. ГО «Юридична Сотня» співпрацює з понад 90 громадськими та ветеранськими організаціями, 
міністерствами, відомствами та іншими органами державної влади для напрацювання законодавчих змін та проєктів реформ.

Метою організації є запровадження ефективної системи соціального захисту, яка стимулюватиме ветеранів російсько-української 
війни до соціальної адаптації та активної інтеграції в мирне життя.

ГО «Юридична Сотня» здійснює правовий супровід підготовки законопроєктів, просування змін до чинного законодавства та 
впровадження реформ правового і соціального захисту учасників російсько-української війни, співпрацюючи з широким колом 
ЗМІ, народних депутатів та парламентськими комітетами Верховної Ради України.

«Вісники «Юридичної Сотні» поширюють інформацію про проєкти законів з метою отримання зворотного зв’язку для їхнього 
подальшого удосконалення.

Кожного пленарного тижня у Верховній Раді України експерти ГО «Юридична Сотня» беруть участь у засіданнях профільних 
комітетів щодо розгляду законопроєктів, які адвокує організація, а саме у засіданнях:

•Комітету у справах ветеранів та осіб з інвалідністю;

•Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин;

•Комітету з питань національної безпеки і оборони.

Вікторія Івасик,
координаторка аналітико-
адвокаційного центру
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Засновниця Юридичної сотні Леся Василенко стала народною депутаткою Верховної Ради IX скликання, членкинею 
депутатської фракції «Голос». Леся також стала членкинею Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Євро-
пи та увійшла до комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування.
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ГО «Юридична сотня». Законотворча діяльність

НОРМОТВОРЧІСТЬ

Вирішення проблеми незаконного використання військової форми, підробки державних
нагород, руйнування могил захисників України.
Законопроєкт №9217 був розроблений та зареєстрований експертами Юридичної сотні у 2018 
році. Ним передбачено впровадження адміністративної відповідальності за незаконне носіння вій-
ськової форми, підроблення державних нагород та кримінальної відповідальності за осквернення 
або руйнування могили, пам’ятника, спорудженого в пам’ять захисників України. 6 червня 2019 
року законопроєкт №9217 було прийнято Верховною Радою України за основу і в цілому. Закон 
був підписаний Президентом та набув чинності.

Вирішення проблеми надання статусу іноземним громадянам, які беруть участь у захисті
територіальної цілісності та недоторканості України
Експерти Юридичної Сотні підготували поправки до другого читання до законопроєкту №3433, 
яким пропонується врегулювати проблему надання громадянства України особам, які брали 
участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в 
районах АТО/ООС. Запропоновані поправки були враховані на засіданні профільного Комітету 
з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин. 
6 червня 2019 року законопроєкт №3433 було прийнято Верховною Радою України за основу і в 
цілому. Закон був підписаний Президентом та набув чинності.

Статус учасника бойових дій для добровольців
Юридична сотня стала співавтором законопроєкту №2045-1, який надає статус учасника бойо-
вих дій добровольцям, які брали участь в АТО не менше, ніж 30 календарних днів, у тому числі за 
сукупністю днів перебування в районах її проведення у складі добровольчих формувань, які не 
увійшли до складу офіційних, але взаємодіяли із ЗСУ, МВС чи іншими військовими формуваннями, 
які передбачені чинним законодавством. Рішення про надання статусу УБД добровольцям буде 
приймати міжвідомча комісія Міністерства у справах ветеранів. 
4 грудня 2019 року законопроєкт №2045-1 прийнятий за основу і в цілому. Закон був підписаний 
Президентом та набув чинності.

Соціальний захист заручників та військовополонених
Законопроєкт №8205, спрямований на впровадження системи соціального захисту заручників, 
був проголосований в першому читанні (11.07.2019). Також було зареєстровано законопроєкт 
№0936, спрямований на врегулювання питання соціального захисту заручників. Спільно з про-
фільним Комітетом з прав людини, Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо переміщених осіб триває робота над розробленням нового комплексного 
закону про захист прав заручників та захоплених в полон.Наприкінці 2019 року було прийнято 
Порядок здійснення соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок зброй-
ної агресії проти України.

Юристи Юридичної сотні стали співавторами низки важливих законопроєктів для ветеранів. У 2019 році, завдяки довготривалій 
адвокації, яку проводила організація, дані законопроєкти були ухвалені Верховною Радою та вступили в дію. Зокрема, над 
закопроєктом про надання статусу учасника бойових дій добровольцям організація працювала ще з 2015 року.
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НОВИЙ ПРОЄКТ ЗАКОНУ ПРО СТАТУС ВЕТЕРАНІВ ТА ГАРАНТІЇ ЇХ 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 Проблема
В Україні існує термінологічна невизначеність поняття «ветера». Згідно з чинним законодавством цей термін не завжди 
означатиме людину, яка брала участь у захисті Батьківщини чи проходила службу в Збройних Силах України. Нині в 
Україні налічується близько одного мільйона двохсот тисяч ветеранів, з яких тільки пів мільйона брали участь в бойо-
вих діях. Так, в залежності від участі в бойових діях, ветеранів можна умовно поділити на 3 групи: перша – учасники 
бойових дій, ветерани з інвалідністю, а також сім’ї загиблих ветеранів; друга – постраждалі учасники Революції Гідно-
сті та сім’ї Героїв Небесної Сотні; третя – цивільні захисники Батьківщини та особи, що постраждали внаслідок бойо-
вих дій. Даний факт спричиняє труднощі у формуванні та сприйнятті образу ветерана, що в свою чергу, применшує 
внесок цих осіб у захист нашої Батьківщини. 
Наявна система державної підтримки є застарілою та не відповідає реальним потребам ветеранів. Якщо одним вете-
ранам держава має забезпечити гідну старість, то іншим вона має дати можливості для саморозвитку, навчання та 
повернення у мирне життя. Чинне законодавство намагається догодити всім і відразу, але не спроможне встановити 
високий рівень соціального захисту нікому.  Хоч як би виконавча влада старалася забезпечити всі задекларовані 
гарантії, реальна реформа впирається в застаріле й суперечливе законодавство.

 Мета
Оновлення закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» у якому потрібно чітко визначити, хто 
такий ветеран, а також модернізувати систему державної підтримки.
Весною 2019 року Юридична Сотня розпочала процес розробки нових законопроєктів про статус та державну під-
тримку ветеранів, сімей загиблих та померлих ветеранів, постраждалих внаслідок Революції Гідності та людей, які 
сприяли захисту Батьківщини. Метою організації стало прийняття розроблених законопроєктів Верховною Радою 
України.

 Результат
Зараз ведеться активна робота над аналізом зібраної інформації та написанням тексту законопроєкту для того, щоб 
відобразити всі важливі пропозиції та почуті думки. Наша мета – забезпечити потреби всіх дотичних до сфери справ 
ветеранів категорій населення.

 Що було зроблено
 Вивчення досвіду

З метою вивчення досвіду Юридична сотня організувала обговорення пропозицій у 7 містах України (Дніпро, Харків, 
Львів, Івано-Франківськ, Одеса, Житомир, Київ) з місцевою спільнотою ветеранів, родинами загиблих ветеранів, 
волонтерами, громадським сектором, представниками місцевих органів влади, які реалізують закони у сфері справ 
ветеранів на місцях.
Відбулося 2 обговорення з Радою ветеранів Міністерства у справах ветеранів та Рухом ветеранів України, до складу 
яких входять представники ветеранських спільнот з усіх регіонів, а також було проведено обговорення з експертами 
з вузьких питань реалізації діючих пільг чи запровадження нових.

 Соціологічне дослідження
На замовлення Юридичної Сотні та за підтримки USAID Україна було проведене соціологічне дослідження потреб 
ветеранів. Дослідження проводилося соціологами «Kantar Україна» протягом серпня 2019 року , під час якого було 
опитано 1245 респондентів у 10 населених пунктах (Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя, Маріуполь, Кри-

АДВОКАЦІЙНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ

«Юридична сотня» – Адвокаційна діяльність
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Завантажити аналітичні звіти: 
legal100.org.ua/diialnist/analityka

Презентація результатів соціологічного 
дослідження у Ukraine Crisis Media Center

вий Ріг, Житомир, Біла Церква). Серед респондентів були особи, яких чинне законодавство відносить до ветеранів: 
ветерани АТО/ООС, ветерани бойових дій в Афганістані, Другої світової війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, 
постраждалі учасники Революції Гідності. Методологія дослідження: особисті інтерв’ю із закритими питаннями.
Згідно з результатами дослідження можна вважати, що українські ветерани потребують оновлення системи державної 
підтримки, але не готові до радикальних змін, коли відповідальність за рівень життя покладається на ветерана, а не на 
державу: тобто коли держава пропонує замість «живих» грошей у вигляді пільг додаткові можливості отримати освіту 
та роботу і, відповідно, покращити рівень свого життя самостійно.
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Зараз ведеться активна робота над аналізом зібраної інформації та написанням тексту законопроєкту для того, щоб 
відобразити всі важливі пропозиції та почуті думки. Наша мета - забезпечити потреби всіх дотичних до сфери справ 
ветеранів категорій населення.

«Юридична сотня» – Адвокаційна діяльність
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13 ВІСНИКІВ: ОГЛЯД ЗАКОНОПРОЄКТІВ
У «Віснику Юридичної сотні» міститься аналіз законопроєктів, які стосуються правового та соціального 
захисту учасників російсько-української війни, та які включені в порядок денний Верховної Ради України.

• Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
комплектування Збройних Сил України резервістами в особливий період №9307. Публікація у «Віснику 
«Юридичної сотні» №74;

• Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо правового статусу 
іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності 
України) №3433. Публікації у «Віснику «Юридичної сотні» №75, 76, 77, 78, 79, 80, 81;

• Проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та 
Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород, 
незаконне носіння військової форми одягу та наругу над місцем поховання захисника суверенітету та 
територіальної цілісності України та деяких інших осіб №9217. Публікації у «Віснику «Юридичної сотні» 
№75, 76, 79, 80, 81;

• Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони екстрадиції 
та посилення правового захисту іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті 
територіальної цілісності та недоторканості України №9264. Публікації у «Віснику «Юридичної сотні» 
№76, 77, 78;

• Проєкт Закону про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» законопроєкт 
№9002. Публікації у «Віснику «Юридичної сотні» №77, 78;

• Проєкт Закону про внесення зміни до статті 37 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» щодо посилення соціальної захищеності окремих 
категорій осіб» №9009. Публікації у «Віснику «Юридичної сотні» №77, 78;

• Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового 
обов’язку та проходження військової служби) №10181. Публікації у «Віснику «Юридичної сотні» №79, 
80;

• Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання 
реалізації права на додаткову відпустку учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни 
№9400. Публікація у «Віснику «Юридичної сотні» №80;

• Проєкт Закону про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій 
громадян №10004. Публікація у «Віснику «Юридичної сотні» №80, 81;

• Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів №8370. 
Публікація у «Віснику «Юридичної сотні» №81;

• Проєкт Закону про внесення змін до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій 
громадян №0893. Публікація у «Віснику «Юридичної сотні» №82;

• Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо застосування Збройними Силами 
України та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів 
в особливий період №1224. Публікація у «Віснику «Юридичної сотні» №82;

• Проєкт Закону про матеріальну відповідальність військовослужбовців та деяких інших осіб №1225. 
Публікація у «Віснику «Юридичної сотні» №82;

• Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» 
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щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби №1227. Публікація у 
«Віснику «Юридичної сотні» №82;

• Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань 
військовослужбовців №2247. Публікація у «Віснику «Юридичної сотні» №83;

• Проєкт Закону про внесення змін до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту» (щодо забезпечення прав військовослужбовців Військово-морських сил та 
Повітряних сил Збройних Сил України на отримання статусу учасника бойових дій) №1197. Публікації у 
«Віснику «Юридичної сотні» №83, 84;

• Проєкт Закону про внесення зміни до статті 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту» щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб з інвалідністю 
внаслідок війни №1198. Публікації у «Віснику «Юридичної сотні» №83, 84;

• Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей» №2343. Публікація у «Віснику «Юридичної сотні» №83;

• Проєкт Закону про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, 
або засуджені на тимчасово окупованих територіях України та за її межами №0936. Публікація у 
«Віснику «Юридичної сотні» №83;

• Закон України «Про внесення зміни до статті 3-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту» щодо Єдиного державного реєстру ветеранів війни №2684-VIII. Публікація у 
«Віснику «Юридичної сотні» №84;

• Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та 
соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції №2045-1. 
Публікація у «Віснику «Юридичної сотні» №84;

• Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб 
без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України» 
№2743-VIII). Публікація у «Віснику «Юридичної сотні» №84;

• Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та 
Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород, 
незаконне носіння військової форми одягу, наругу над місцем поховання захисника суверенітету та 
територіальної цілісності України та деяких інших осіб» №2747-VIII). Публікація у «Віснику «Юридичної 
сотні» №84;

• Закон України «Про внесення зміни до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій 
громадян» №166-IX. Публікація у «Віснику «Юридичної сотні» №84;

• Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання військового 
обов’язку та проходження військової служби» №205-IX. Публікація у «Віснику «Юридичної сотні» №84;

• Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оборону України» щодо організації оборони 
держави №133-IX. Публікація у «Віснику «Юридичної сотні» №84;

• Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку застосування особовим 
складом Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту бойової техніки, зброї та 
спеціальних засобів в особливий період» №144-IX. Публікація у «Віснику «Юридичної сотні» №84;

• Закон України «Про матеріальну відповідальність військовослужбовців та прирівняних до них осіб за 
шкоду, завдану державі» №160-IX. Публікація у «Віснику «Юридичної сотні» №84;

• Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» 
щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби» №161-IX. Публікація 
у «Віснику «Юридичної сотні» №84.
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Олена Лисенко,
керівниця комунікаційного напряму
legal100.pr@gmail.com
fb.com/helena.kvitochka 
+38 050 694 84 52 

Якщо бажаєте отримувати «Вісники «Юридичної сотні» в електронному вигляді, 
надішліть свої контакти:

З архівом випусків Вісника Юридичної сотні можна ознайомитися 
на сайті у розділі Діяльність  Вісники. 
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ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

«Школа Юридичної сотні» – це освітній курс, спрямований на підвищення спроможностей ветеранських 
організацій та громадських організацій, які надають послуги ветеранам.

У червні 2019 року відбувся курс Школи Юридичної сотні «Про вибори». Він був присвячений питанням 
місцевих виборів для ветеранів та лідерів громадських організацій, які бажали скористатися своїм правом 
бути обраним на місцевих виборах-2020.

Учасниками курсу «Про вибори» стали випускники попередньої Школи Юридичної сотні та ветерани, яких 
було запрошено за рекомендацією випускників Школи.

Тематика навчання було присвячено таким темам, як виборчий процес до обрання, зокрема, виборчі пра-
ва, виборчі системи, фінансування виборів та правила передвиборної агітації, а також система роботи  
виборчих органів..

ШКОЛА ЮРИДИЧНОЇ СОТНІ

20 учасників курсу «Про вибори» 
Школи Юридичної сотні зі всієї України
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У 2018 році Школа Юридичної сотні пройшла у 6 містах України. Учнями Школи стали 120 лідерів ветеранських гро-
мадських організацій та організацій, які допомагають ветеранам зі всієї України. 
Після закінчення навчання учасники Школи реалізувати успішні проєкти, спрямовані на допомогу ветеранам.

ЛЮДМИЛА ГОЛОПОЛОСОВА
учасниця Школи Юридичної Сотні в м. Дніпро
керівниця ГО «Родина Героя», м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл.

«Найкорисніше, що ми дізнались на Школі Юридичної сотні, – це процедури розгляду 
звернень та запитів, дотримання строків та про відповідальність за порушення. Ми 
тепер постійно це використовуємо у своїй поточній діяльності організації. А також по-
чали висвітлювати те, що ми робимо, в соціальних мережах та ЗМІ».
Команда ГО «Родина героя» 18 травня 2019 року провела Естафету пам’яті героїв 

міста Новомосковська та Новомосковського району, які 
віддали своє життя за територіальну цілісність та неза-
лежність України, за мир та спокій кожного з нас 18 трав-
ня 2019 року, в якій взяли участь члени родин загиблих, 
ветерани, волонтери, представники державних установ 
та громадських організацій, мешканці та гості міста.
Ініціювали та організували реквізит для постійної експо-
зиційної зали «Україна понад усе», присвяченої подіям 
АТО/ООС, Героям Новомосковщини у Новомосковсько-
му історико-краєзнавчому музеї імені Петра Калнишев-
ського.

ТАТЬЯНА САВЧЕНКО
учасниця Школи Юридичної сотні в м. Дніпро
волонтер, фасилітаторка жіночої групи самодопомоги для членів сімей учасників АТО 
ГО «Союз ветеранів АТО Донбасу», м. Краматорськ, Донецька обл.

Командою ініціювали та організовують оздоровлення дітей пільгових категорій у ди-
тячому таборі.
4-5 липня 2019 р. за під-
тримки Донецької облас-

ної державної адміністрації та Міністерства соціальної 
політики України провели Всеукраїнський Форум «До-
неччина зустрічає своїх захисників» на горі Карачун на 
честь звільнення міст північного Донбасу від російської 
окупації.
Голова організації Володимир Бабич запустив соціальне 
підприємництво «Кав’ярня Поруч», 80% прибутку якого 
піде на подальший розвиток Центру соціальної підтримки 
ветеранів АТО/ООС «Поруч».
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ОКСАНА ЧАЛОВА
учасниця Школи Юридичної сотні в м. Дніпро
голова громадської організації «Пліч-о-Пліч-Назавджи», м. Дніпро

12 травня – День Матері. Центр допомоги бійцям АТО Шевченківського району,  
ГО «Пліч-о-Пліч-назавжди» в цей день 
нагороджували дружин та матерів бій-
ців АТО.
За підтримки Міжнародної організації 

з міграції разом з ГО «Рівні можливості» робимо заходи з підтримки 
людей з інвалідністю, в тому числі внаслідок війни. Це спортивні зма-
гання, інклюзивні уроки фізкультури в школах, виставки арт-мисте-
цтва інвалідів дитинства та війни, створення народного театру. Для бу-
динку культури буде зроблено парапет та туалет для інвалідних візків.
2 червня, в День захисту дітей разом з ГО «Рівні Можливості» провели 
відкриття сезону пляжного волейболу сидячи та Свято для дітей з інва-
лідністю, конкурси, ігри, змагання.

ВОЛОДИМИР МІНКО
учасник Школи Юридичної сотні в м. Дніпро
голова ГО «Міжрайонна спілка учасників АТО» м. Мелітополя Запорізької обл. 

Серед досягнень організації:
Всеукраїнський фестиваль «Пісні, народжені в АТО». Проведено 26 жовтня 2019 року. 
Проводиться Спілкою вдруге. В заході беруть участь виконавці та групи зі всієї країни 
та більше 600 учасників бойових дій та мешканців міста.
Обласні змагання серед учасників бойових дій «Кубок незламних» – відбірковий тур 

до проєкту Invictus Games. Змагання проводяться з метою соціальної адаптації воїнів АТО, популяризації спортивного 
руху як засобу їх соціалізації, популяризації рекреаційних заходів як ефективного способу оздоровлення, реабіліта-
ції та залучення воїнів АТО до активного способу життя. До заходу залучаються більше 200 учасників АТО Запорізь-
кої області.
Обласні змагання з кікбоксингу до Дня захисника України. Організовуються спільно з Всеукраїнською асоціацією 

кікбоксингу з метою патріотичного виховання молоді.
Курс політичної грамотності «Ветерани до влади». Організовується 
з метою зміни закоренілої системи місцевого депутатського корпусу 
на людей, які довели свою відданість країні під час бойових дій в зоні 
ООС. Проєкт залучив бажаючих стати депутатами учасників ООС 
та вже діючих учасників АТО-депутатів; навчання базовим держав-
ницьким засадам; тренінги з політтехнологами; підтримка випускни-
ків на виборах.
Група швидкого реагування «Рівний — рівному». Програма передба-

чає структуру швидкого реагування, яка буде реагувати в разі потрапляння учасника бойових дій в критичні життєві 
ситуації. До групи входять учасники бойових дій — члени організації та за потреби кризовий психолог та адвокат. 
Структура буде реагувати в разі потрапляння учасника бойових дій в наступні ситуації:
 - порушення громадського порядку/застосування насилля в сім’ї на ґрунті алкогольної/наркотичної інтоксикації, 
психологічних чи психічних розладів;

 - адміністративне затримання чи арешт, конфліктні ситуації з правоохоронними органами чи службою військового 
правопорядку;

 - конфліктні ситуації під час обслуговування в державних органах влади усіх ланок;
 - інші неординарні ситуації, які можуть призвести до негативних наслідків для соціуму. Даний проєкт дає змогу про-
дуктивно взаємодіяти державним органам та громадській організації, консолідувати та систематизувати роботу, 
яка вже проводиться.

ГО «Юридична сотня». Освітня діяльність
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СЕРГІЙ НОГА ТА НАТАЛЯ САЛІМОВА
учасники Школи Юридичної сотні в м. Кропивницький
ГО «Мобільна волонтерська група» м. Кропивницький

Центр волонтерів People’s Project спільно із ГО «Мо-
більна волонтерська група» реалізовують благодійний 
проєкт «Гірська терапія». Його мета – психологічна ре-
абілітація та відновлення ветеранів війни. Відновлення 
бійців, що потребують психологічної підтримки, прохо-
дить у форматі двотижневих туристичних походів гір-
ськими маршрутами.

Також було організовано благодійну фотосесію «Код нації», яка тривала з 13 травня до 6 червня 2019 року. Усього 
за цей час відбулося 11 фотосесій, з них дві родинні: троє та двоє членів родин та ще одна колективна: п’ятеро жінок. 
Проєкт реалізувався завдяки співпраці з Кропивниць-
ким професійним ліцеєм сфери послуг і торгівлі, мис-
тецьким відділом бібліотеки Чижевського, кафе «Ка-
занок». Фотографувала кропивничан журналістка 
Тетяна Пташник. Було зібрано Зібрати вдалося 5 750 
грн. Всі кошти були направлені на реалізацію проєкту 
«Гірська терапія»

УЛЯНА ГРЕДІЛЬ
співзасновниця ГО «Апостольська Чота»
учасниця Школи Юридичної сотні у м. Львів

Після завершення навчання в Школі Юридичної сотні ГО «Апостольська Чота» орга-
нізовує молодіжний проєкт «Школа політичної грамотності» для підлітків 17-22 років  
м. Городка Львівської області. Метою проєкту було покращення правової свідомості 
молоді, національно-патріотичного виховання, збільшення рівня знань про політичні 
та громадянські права, свободи та обов’язки як громадян України.

ГО «Юридична сотня». Освітня діяльність
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АННА САМОТЕЙ
керівниця ГО «Великі серця»
учасниця Школи Юридичної сотні в м. Одесі

«Школа Юридичної сотні мотивувала нас взяти участь в обласному конкурсі для ін-
ститутів громадянського суспільства на отримання фінансової підтримки для проєкту. 
Проєкт «Центр відпочинку та реабілітації учасників АТО та їх родин» зайняв третє 
місце та отримав частину необхідних коштів з 
обласного бюджету на 2019 рік для реалізації 
цього проєкту», - розповідає Ганна.

Для даного проєкту місцева влада виділила приміщення та взяла на себе оп-
лату комунальних послуг. Волонтери та учасники АТО власними силами здій-
снювали ремонт. Кошти ще потрібні для заміни вікон і оснащення оргтехнікою 
та меблями. Планувалося обладнати дитячий майданчик, за ним волейболь-
не, баскетбольне та футбольне поля.
Центр було відкрито 6 вересня 2019 року.

ОЛЕНА ЛІСОВЕНКО
голова ГО «Рада матерів та дружин учасників АТО»
учасниця Школи Юридичної сотні в м. Чернігові

Після завершення навчання в Школі Юридичної сотні Олена увійшла до складу де-
кількох комісій при місцевих органах самоврядування, зокрема до житлових комісій 
з призначення виплат, компенсацій, а також є членом громадської ради Білоцерків-
ської міської ради.
ГО «Рада матерів та дружин учасників АТО» спільно з Центром творчості організову-
ють поїздки для діток учасників російсько-української війни до Карпат та Україною. 

Зараз набирається наступна група. Такі заходи в більшості спрямовані на оздоровлення та патріотичне виховання 
дітей, але так само відпочинок організовують і для сімей військовослужбовців, ветеранів та сімей загиблих воїнів.
Проведено флеш-моб у «Гетьман Сагайдачний» в підтримку військовополонених моряків.
Олена бере також участь в заходах з питань подолання насильства в сім’ї.

ГО «Юридична сотня». Освітня діяльність
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КРАСНООК ПАВЛО
учасник Школи Юридичної сотні в Чернігові

Члени ГО «Учасники АТО «ЩИТ» заснували гурток робототехніки в Прилуках у міс-
цевому агротехнічному коледжі. Його для дітей військовослужбовців та дітей з мало-
забезпечених сімей колишні військовослужбовці. Заняття в гуртку вестимуть викла-
дачі агротехнічного коледжу. Гроші на відкриття гуртка дали знайомі з підприємства 
«Щит-Агро».
За підтримки бізнес-середовища були закуплені необхідне обладнання та матеріали 
для початку роботи гуртка «Робототехніка». Гурток почав працювати з березня 2019 
року. Термін навчання – 1 рік.

ОЛЕКСАНДР БОРОДІЄНКО, РУСЛАН 
ГЕРАСИМЕНКО, ТАРАС ЩЕРБАТЮК
учасники Школи Юридичної сотні в м. Черкаси

Випускники Школи Юридичної сотні в Черкасах 
спільно розробили проєкт, спрямований на допомогу 
громадам Черкаської області у сферах безпеки, роз-
витку національно-патріотичного виховання молоді та 
захисту прав ветеранів на місцевому рівні. Їхня ініці-
атива отримала підтримку Європейського Фонду Де-
мократії і реалізується в партнерстві з місцевими ор-

ганізаціями ветеранів АТО. Крім того, проєкт направлений на розвиток також самих 
організацій партнерів, які мають можливість підвищити свою інституційну спромож-
ність.

ГО «Юридична сотня». Освітня діяльність
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ЛЕКЦІЇ У ПРОСТОРІ VETERAN HUB

Юридична сотня організувала безкоштовні освітні події для ветеранів та ветеранських організацій.

ПРАВИЛА ДІЯЛЬНОСТІ ВЕТЕРАНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
17 квітня 2019 року, Veteran Hub
Безкоштовний тренінг для ветеранських організацій, спільно з аудиторською компанією «CompassGroup». Метою 
тренінгу було навчити молоді ветеранські організації правильно вести діяльність неприбуткової організації. Зокрема, 
учасники дізналися, яка різниця в діяльності громадської організації та благодійної організації, як правильно писати 
статут та формулювати напрямки діяльності організації, хто має право підпису документів в організації, чи може ор-
ганізація втратити код неприбутковості, як вірно оформити трудові відносини зі співробітниками, як документально 
оформити волонтерів, як правильно звітувати про діяльність тощо.

ЯК СПІЛКУВАТИСЯ З ПОЛІЦІЄЮ?
19 квітня 2019 року, Veteran Hub
Безкоштовна лекція Сергія Перникози – правозахисника, координатора моніторингових кампаній Асоціації україн-
ських моніторингів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів. Лекція була присвячена таким пи-
танням, як що таке «права громадянина» і як ними користуватися, права та обов’язки громадянина при комунікації з 
правоохоронними органами, що потрібно пам’ятати ветеранам, якщо їх зупинила поліція. Також учасники дізналися 
про законність використання ветеранами травматичної та нагородної зброї, в яких випадках поліція може застосову-
вати спеціальні засоби (кийки, кайданки, електрошокові пристрої) та як захиститися від протиправних дій поліції (куди 

писати скарги на працівників поліції та як слідкувати за 
етапами розгляду поданої скарги).

ГО «Юридична сотня». Освітня діяльність
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ГО «Юридична сотня». Медіа

МЕДІА

 79,7% онлайн

 13% ТБ

 6.5% радіо

 0.8% друковані 

ЮРИДИЧНА СОТНЯ В МЕДІА У 2019 РОЦІ

ЗГАДОК У МЕДІА

380
 Загальноукраїнські 82,7%

 Регіональні 17,3%
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«ЮРИДИЧНА СОТНЯ» У FACEBOOK

січень 2019 

14 823

січень 2019 

11 117

10 300

774

грудень 2019 

19 064

грудень 2019 

13 334

fb.com/groups/legalsotnya 

У «Юридичної Сотні» є також закрита група, в якій учасники російсько-української війни ставлять свої юри-
дичні запитання та отримують відповідь юриста онлайн.

Приєднатися до спілкування онлайн

facebook.com/yursotnya

facebook.com/groups/legalsotnya

instagram.com/yursotnya

twitter.com/yursotnya

t.me/yursotnya

Ріст кількості читачів сторінки з початку року

Ріст кількості читачів сторінки з початку року

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

запитань у групі

fb.com/yursotnya
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ГО «Юридична сотня». Медіа

САЙТ ЮРИДИЧНОЇ СОТНІ 

ТОП-3 

найпопулярніші сторінки 
на сайті у 2019 році:

На сайті legal100.org.ua відвідувачі можуть знайти пам’ятки, приклади рапортів, заяв, а також корисні но-
вини, аналітику, Вісники «Юридичної Сотні», інформацію про законопроєкти, розроблені юристами орга-
нізації тощо.

Зразки рапортів та заяв - 96073 перегляди сторінки

Монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг - 
36118 перегляди сторінки

Пам’ятки Юридичної сотні - 33368 перегляди сторінки
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ГО «Юридична сотня». Наші донори

ПОДІЇ 
«ЮРИДИЧНОЇ СОТНІ»

ГО «Юридична сотня». Події «Юридичної Сотні»

4 КРУГЛИХ СТОЛІВ БУЛО ОРГАНІЗОВАНО 
«ЮРИДИЧНОЮ СОТНЕЮ» ПРОТЯГОМ 2019 РОКУ.

Правова кваліфікація дій військових в умовах 
збройного конфлікту
25 січня 2019 року, Veteran Hub
Круглий стіл з обговорення проблемних питань 
здійснення судового провадження в кримінальних 
справах щодо осіб, які здійснювали захист неза-
лежності, суверенітету та територіальної цілісності 
України. Метою заходу було підняти питання не-
обхідності належної правової кваліфікації дій вій-
ськовослужбовців як запоруки справедливого су-
дового розгляду. Захід було організовано спільно з 

Комітетом з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам 
їхніх сімей та переселенцям Національної Асоціації Адвокатів України.

Забуті живі
21 березня 2019 року, Укрінформ
Метою заходу було обговорення актуальних питань 
щодо соціального захисту заручників, полонених 
та громадян України, які утримуються незаконно, з 
політичних мотивів, пошук оптимального рішення в 
частині законодавчого врегулювання їхнього соці-
ального захисту.
Організаторами заходу стали Українська Гельсін-
ська спілка з прав людини, Медійна ініціатива за 
права людини, ГО «Юридична сотня», Об’єднання 

родичів політв’язнів Кремля, ГО «Блакитний птах», Міністерство інформаційної політики України.
На круглому столі обговорили законопроєкти, включені до порядку денного Верховної Ради України, «Про 
внесення змін до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» (щодо основ соціального захисту заручни-
ків)» № 8337 та «Про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, 
або засуджені на тимчасово окупованих територіях України та за її межами» № 8205.
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Презентація звіту «Судові справи захисників»
9 липня 2019 року, Veteran Hub
Презентація звіту «Судові справи захисників», який 
був підготовлений юристами ГО «Юридична Сотня». 
Попри значну кількість законодавчих змін, учасни-
ки бойових дій та члени їхніх сімей часто змушені 
звертатися до суду з метою захисту своїх прав та 
законних інтересів. 
У звіті проаналізовано судові справи, позивача-
ми в яких є учасники російсько-української війни з 
березня 2014 року до березня 2018 року включно. 

Метою дослідження було виявлення та подальша систематизація тих проблем, з якими захисники України 
змушені звертатися до суду. Звіт буде корисним для учасників бойових дій, ветеранів та членів їхніх сімей, 
які обстоюють свої права, а також для юристів, адвокатів, правозахисників.
 

Міжнародний форум «Там, де ми – 
там Україна»
23 серпня 2019 року, Мистецький арсенал
«Юридична сотня» стала співорганізаторами вете-
ранського та волонтерського форуму «Там, де ми - 
там Україна». У цьому заході взяли участь військові 
та волонтери, представники громадських організа-
цій, як вітчизняних, так і закордонних, представники 
влади та державних установ, народних депутатів та 
керівництва країни. Також на форум завітали міжна-
родні фахівці, зокрема зі Сполучених Штатів Аме-

рики та Грузії, які займаються питаннями соціального захисту, реабілітації і підтримки ветеранів та членів 
їхніх родин.

ГО «Юридична сотня». Події «Юридичної Сотні»
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ПЛАНИ НА 2019 –  
СТАН ВИКОНАННЯ

Новий закон про статус і державну підтримку ветеранів та 
їх сімей

Школа Юридичної Сотні. Курс про вибори: підготовка ветеранів до 
участі на місцевих виборах 2020

Надрукувати 5 тисяч Пам’яток – забезпечення інформаційними 
матеріалами ветеранів

Законопроєкт про відповідальність за носіння військової форми та 
осквернення могил, пам’ятників, споруджених в пам’ять захисників 
суверенітету та територіальної цілісності України

Законопроєкт про громадянство для іноземців-учасників АТО/ООС

Статус добровольців

Законопроєкт про посилення соціального захисту 
військовополонених

Законопроєкт про забезпечення голосування військовослужбовців 
на виборах

Аналітична діяльність

Співпраця з Міністерством у справах ветеранів

Аналітичний звіт з судових справ 2014-2018 рр.
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АНАЛІТИКА ТА ОНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА:
• Прийняття нових законів «Про статус ветеранів та їхні сім’ї в Україні» та «Про статус осіб, які 

сприяли захисту Батьківщини, та осіб, постраждалих внаслідок збройних конфліктів»

• Прийняття законопроєкту щодо забезпечення права на харчування дітей загиблих в освітніх за-
кладах

• Вдосконалення порядку державного фінансування проєктів, спрямованих на підтримку ветеранів 
та їхніх сімей

• Підготовка аналітики законопроєктів у сфері захисту прав ветеранів

• Забезпечення дотримання принципу гендерної рівності у військовому законодавстві

НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕДАННЯ ДОСВІДУ:
• Передання досвіду державній системі безоплатної правової допомоги (БПД) щодо надання пра-

вової допомоги ветеранам через підготовку методичних матеріалів та організацію навчання для 
адвокатів системи БПД

• Передання досвіду від Юридичної сотні до Мінветеранів щодо актуальних проблем ветеранів 

• Проведення навчання для територіальних органів Мінветеранів щодо принципів клієнтоорієнто-
ваності та підходів роботи з ветеранами; передання знань за сферами політик по роботі з вете-
ранами

Правова допомога ветеранам:

• Розповсюдження 5 000 пам’яток з метою забезпечення інформаційними матеріалами ветеранів

• Надання 15 000 правових консультацій ветеранам 

ПЛАНИ НА 2020

ГО «Юридична сотня». Плани на 2020 рік
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НАШІ ПАРТНЕРИ

• Міністерство оборони України
• Міністерство у справах ветеранів України
• Генеральний штаб Збройних сил України
• Комітет з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, 

членам їхніх сімей та переселенцям при Національній асоціації адвокатів України
• Реанімаційний Пакет Реформ
• Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги
• Рада волонтерів при Міністерстві оборони України
• Комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю
• Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій
• Комітет соціального захисту та з питань захисту прав ветеранів
• Veteran Hub
• ГО «Побратими»
• Ліга медіаторів України
• ГО «Вільний вибір» 
• ГО «Центр Зайнятості Вільних Людей» 
• ГО «Друг героя» 
• ГО «Блакитний птах» 
• ГО «Добровольці» 
• ГО «Жовтий автобус»
• ГО «Черкаський правозахисний центр»
• БФ «Інформаційно-координаційний центр»
• ГО «Центр розвитку лідерства»
• БО «Міжнародний благодійний фонд «Чисте небо»
• ГО «Всеукраїнське об’єднання «Патріот»
• Асоціація учасників та інвалідів АТО в Миколаївської обл.
• ГО «Територія успіху»
• ГС «Українська Гельсінська спілка з прав людини»
• ГО «Рада громадської безпеки»
• ГО «Буська районна асоціація учасників АТО»
• Відокремлений підрозділ ГО «Обласна спілка учасників та ветеранів АТО «СХІД» в м. Баранівка та 

Баранівському р-ні
• ГО «Одеська обласна організація інвалідів і учасників АТО»
• Житомирська обласна державна адміністрація
• ГО «Інформаційний ресурсний центр «Правовий простір»
• БО «Благодійний фонд «Центр допомоги»
• ГО «Волонтер Черкащини» 
• ГО «Студена» 

77 ПАРТНЕРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
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• ГС «Дніпропетровська обласна асоціація об’єднань учасників АТО»
• ГО «Всеукраїнська спілка воїнів АТО»
• ГО «Правозахисна група «Січ»
• ГО «Центр правових та політичних досліджень «СІМ»
• ГО «Національна дія»
• ГО «Добровільне об’єднання Самооборона»
• ГО «Товариство ветеранів Антитерористичної операції»
• Центр допомоги учасникам АТО у Волинській обл.
• ВБО «Українська фундація правової допомоги»
• ГО «Центр соціально-психологічної допомоги «Ресурс»
• Регіональне відділення ВГО «Об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу» у 

Чернігівській обл.
• ГО «MART»
• Центр допомоги «Чернігів» (Ініціативна група «Че.Help»)
• БФ «Ветерани України»
• ГС «Луганська обласна спілка учасників бойових дій та волонтерів АТО»
• Центр допомоги учасникам АТО у м. Житомир
• ГО «Захист. Право. Турбота»
• ГО «Південний пост»
• ГО «Закарпатська асоціація територіальних громад»
• ПП «Гарантія консалт»
• ГО «Моя країна - єдина Україна»
• ГО «Всеукраїнська спілка родин учасників АТО Красноокнянського району Одеської області
• Чугуївська міськрайонна громадська організація «Чугуївська правозахисна група»
• ГС «Івано-Франківська обласна асоціація учасників та ветеранів АТО»
• БФ «Коло»
• Проект «Правової допомоги учасникам АТО» ВГО «Асоціація правників України»
• ГС «Мережа правового розвитку»
• ГО «Об’єднання дружин та матерів бійців учасників АТО»
• Ініціативна група «Юристи та адвокати АТО»
• ГО «Волонтерська платформа»
• Чернігівський громадський комітет захисту прав людини 
• ГО «Українська асоціація інвалідів АТО»
• Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій
• ГО «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій»
• Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• ГО «Спілка учасників бойових дій «Асоціація комбатантів» 
• ГО «Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Житомирській області
• Синельниківський міжрайонний благодійний фонд «Ветеранів АТО і учасників бойових дій 

Синельниківщини»
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ГО «Юридична сотня». Як нам допомогти

ЯК НАМ ДОПОМОГТИ

ДЛЯ ДОНОРІВ, ПІДТРИМКА ПРОЄКТУ

НАДРУКУВАТИ АБО ОТРИМАТИ ПАМ’ЯТКИ

ПРИЄДНАТИСЯ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ЗАКОНОДАВСТВА

Юлія Морій

Директорка

yuliamory94@gmail.com

Марія Звягінцева

Юристка

mary.zvg@gmail.com

Вікторія Івасик

Координаторка аналітико-адвокаційного центру

victoriia.lavreniuk@gmail.com

ДЛЯ МЕДІА

ДЛЯ СПІВПРАЦІ У НАДАННІ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ ТА ПОБАЖАНЬ, ЩОДО 
КОНСУЛЬТАЦІЙ НА ГАРЯЧІЙ ЛІНІЇ

Олена Лисенко

Керівниця комунікаційного напряму

legal100.pr@gmail.com | facebook.com/helena.kvitochka

Наталія Шумінська

Координаторка гарячої лінії

0 800 308 100 | volunteerslh@gmail.com 
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ДЛЯ ДОНОРІВ, ПІДТРИМКА ПРОЄКТУ

НАДРУКУВАТИ АБО ОТРИМАТИ ПАМ’ЯТКИ

ПРИЄДНАТИСЯ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ЗАКОНОДАВСТВА

ДЛЯ МЕДІА

НАШІ ДОНОРИ

ГО «Юридична сотня». Нащі донори

₴ 798 449,98

₴ 477 805,75

₴ 1 210 273

₴ 1 025 064



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


