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Стратегічна місія 

Захищаємо права людини в контексті військової служби та 
створюємо правові механізми реінтеграції ветеранів.

Київ 2021



Кому ми допомагаємо

Військовослужбовцям

Ветеранам 
російсько-

української 
війни

Сім’ям
загиблих
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операторів 
гарячої лінії 

партнерських
організацій

Хто ми
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Кому ми допомагаємо

Правова допомога Інформування

Аналітико-адвокаційний
напрямок

Просвіта

Напрямки роботи

Київ 2021



Безкоштовний номер

середня щомісячна 
кількість дзвінків

надано 
консультацій

0 800 308 100

110068 000

Гаряча лінія
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Зразки рапортів та заяв 

Зразки рапортів та заяв можна завантажити на сайті legal100.org.ua. Це одна з найпопулярніших 
сторінок на сайті. Якщо певного зразка немає - ми допомагаємо його скласти.

250 тис. 
відвідувань 
сторінки на сайті 
legal100.org.ua
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Виплата до 5 травня
Працевлаштування та 
навчання
Гарантії соцзахисту в 
трудових правовідносинах
Медичне забезпечення
Психологічна реабілітація
Санаторне-курортне 
лікування
Захворювання на гепатит С
Пільги на проїзд
Зв’язок та комунікації
Пільги на здобуття освіти

Оформлення земельних 
ділянок
Забезпечення житлом. 
Пільговий кредит на 
придбання житла
Житло для ВПО, які брали 
участь в АТО/ООС
Житло для членів сімей 
загиблих учасників 
Революції Гідності та 
учасників Революції Гідності, 
які отримали інвалідність
Програма “Власний дім”
Житлово-комунальні послуги
Пільги на ремонт житла

Права військовослужбовців
Контракт
Мобілізація
Трудові права
Демобілізація/Звільнення зі служби
Грошове забезпечення
Одноразова грошова допомога 
при пораненні
Банки та кредити
Статус учасника бойових дій

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

Правова допомога
Безоплатна первинна правова 
допомога
Безоплатна вторинна правова 
допомога у кримінальному провадженні
Довідник із питань захисту в 
кримінальних справах (військові 
злочини)
Як допомогти ветерану: практичні 
поради юристам
Безоплатна вторинна правова 
допомога

Іноземцям
Громадянство для інозем-
ців-учасників АТО/ООС

Добровольцям/
Волонтерам
УБД для добровольців
Пам’ятка волонтерам і 
добровольцям

Власна справа та 
працевлаштування
Найбільш поширені орга-
нізаційно-правові форми 
ведення бізнесу
Державна служба — одна 
з можливостей кар’єрного 
шляху
Навчання, професійна 
адаптація, допомога на 
відкриття власної справи
Фінансування ветеран-
ських ГО

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

Особам з інвалідністю
Статус особи з інвалідні-
стю внаслідок війни
ВЛК та МСЕК
Протезування

53 пам’ятки розроблено

Пам’ятки
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Пам’ятка учасникам російсько-української війни – 
ілюстрований довідник, де на більше, ніж 200 сторін-
ках тексту міститься інформація про права, обов’язки 
та соціальні гарантії учасників російсько-української 
війни та членів сімей загиблих. 

примірників пам’яток надруковано у 2016-2021 рр.

Пам’ятки передавалися на потреби МОУ, Генштабу ЗСУ, військово-
службовців та волонтерів. 

150 000



Кому ми допомагаємоВебінари

Київ 2021

Юристи ГО «Юридичної сотні» записують відео у яких кон-
сультують щодо найактуальніших тем для учасників росій-
сько-української війни

вебінарів

переглядів

100

350 000



Кому ми допомагаємоРубрика «Порадниця»
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Щоденно через різні канали комунікації Юридична сотня 
отримує правові запитання, які потребують письмового 
роз’яснення. Експерти організації аналізують законодавчі 
зміни та готують роз’яснення цих змін у вигляді інфографіки 
та письмових тлумачень. 
У рубриці “Порадниця” в соціальних мережах Юридична 
сотня публікує роз’яснення найбільш актуальних питань для 
учасників російсько-української війни.

50 “Порадниць” опубліковано у 2020 році



Кому ми допомагаємоАналітика

Київ 2021

Аналітичні статті Аналітичні
звіти

E-mail розсилка 
з аналітикою



Кому ми допомагаємоE-mail розсилка:

Київ 2021

Щотижневий аналіз роботу парламенту та уряду:
• Новинний аналіз, що сталося у сфері ветеранських справ
• Аналіз порядку денного Верховної Ради України
• Аналіз зареєстрованих законопроєктів

підписників e-mail розсилки

середній відсоток відкриттів e-mail розсилок

4500

16%



Кому ми допомагаємоОсвіта

Київ 2021

Школа Юридичної сотні

Освітні курси для адвокатів та юристів системи безоплатної 
правової допомоги, працівників територіальних органів Мін-
ветеранів та Проєктного офісу Мінветеранів,  ветеранських 
громадських організацій



Прийнято за сприяння Юридичної сотні

Грошова допомога членам сімей учасників російсько-україн-
ської війни, які через захворювання, травму, контузію, заги-
нули (померли) після звільнення з військової служби протягом 
1 року.

У тривалість відпустки перестали враховувати час, 
необхідний для проїзду до місця проведення відпустки 
та назад.

Рівні умови служби за контрактом і у військовому запасі для 
жінок і чоловіків військовослужбовців.

Компенсація за піднайом жилого приміщення для вій-
ськовослужбовців рядового, сержантського та стар-
шинського складу військової служби за контрактом.

Право отримати статус члена сім’ї загиблого особам, чиї ро-
дичі померли після звільнення з військової служби внаслідок 
захворювання, а також право отримати статус інваліда війни 
особам, які отримали інвалідність внаслідок захворювання, 
набутого в АТО.

Спрощено систему отримання посвідки на тимчасове 
проживання та отримання громадянства для інозем-
ців-учасників АТО/ООС.

Однакові розміри одноразової грошової допомоги у разі за-
гибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездат-
ності для усіх бійців ЗСУ, в тому числі іноземців.

Статус УБД для добровольців

Можливість учасникам російсько-української війни у віці від 
23 років отримати вищу освіту за кошти держави.

Єдиний державний реєстр ветеранів війни

Право звільнитися з військової служби особам, які уклали 
контракт «до кінця особливого періоду».

Професійний сержантський корпус та звання за стан-
дартами НАТО

Право залишатися на службі військовослужбовцям, які отри-
мали травми, поранення чи інші ушкодження здоров’я під час 
участі в бойових діях.



Реформа законодавства

Київ 2021

законопроєктів набули чинності13

законопроєктів зареєстровано5
На стадії розробки:
 - Інструкція зі запобігання та протидії насильству за ознакою статі та 
сексуальним домаганням в ЗСУ

 - Зміни механізму вступу ветеранів до ВНЗ



Роботу Юридичної сотні організована циклічно

Київ 2021

Гаряча лінія

Інформування

Аналіз 
проблем

Зміни до 
законодавства



Сайт legal100.org.ua

Київ 2021

унікальних користувачів

Звідки приходять користувачі:
80% — органічний пошук;
10% —  прямий трафік;
9% —  трафік з соцмереж;
1% — переходи з інших сайтів.

900
тисяч

2
млн

переглядів сторінок



Кому ми допомагаємоМедіа
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Експерти Юридичної сотні регулярно з’являються у ЗМІ, де коментують 
актуальні теми для учасників російсько-української війни

згадок в ЗМІ1500+



Кому ми допомагаємоСпівпраця з органами державної влади на кожному етапі 
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Міноборони

Мінсоцполітики

Мінветеранів

Верховна Рада

Система БПД

МВС

ВНЗ

МОЗ

Генштаб ЗСУ

Центри
 зайнятості



Нас підтримують

Краудфандинг



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