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П’ятиріччя Юридичної сотні
у Veteran Hub, 17.01.2021
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ЮРИДИЧНА
СОТНЯ

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

facebook.com/yursotnya
facebook.com/groups/legalsotnya
twitter.com/yursotnya
instagram.com/yursotnya
t.me/yursotnya
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Юлія Морій

Вікторія Івасик

Наталя Шумінська

директорка

координаторка аналітикоадвокаційного центру

юристка, координаторка
гарячої лінії

Вікторія Фацієвич

Марія Звягінцева

Олена Лисенко

юристка

юристка

PR та комунікації

Вікторія Олійник

Анна Пашкіна

Ксенія Лелякова

юристка

операторка гарячої лінії

операторка гарячої лінії

Слава Орлова

Дмитро Чернявський

Марина Булак

операторка гарячої лінії

оператор гарячої лінії

бухгалтерка

Олексій Пильов

Лія Шейніна

Валентина Лавренюк

дизайнер, ілюстратор

грант-менеджерка

редакторка

ПРАВОВА
ДОПОМОГА
Гаряча лінія 0 800 308 100
Завданням напряму безоплатної правової допомоги Юридичної сотні є допомога
в розв’язанні правових питань військовослужбовців, ветеранів та їхніх сімей. Гаряча лінія з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 18:00 надає усні правові консультації
з питань, пов’язаних з умовами проходження військової служби та соціальної підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх сімей.

Основні категорії тих, хто звертався:
Військовослужбовці
Треті особи
Члени сімей загиблих
Особи з інвалідністю внаслідок війни

223

Член сім’ї військовослужбовця/ ветерана
15
16
164

1012

9
205

955

8
147

9

10

141

133

1017
930

1042

209

1118

88

28
170

68
119
62
45

26

42
161
64
19
56

142
41 11
181
100
53
50 12

1250
1103
928

965

957
736

8694

Нові звернення

11765
чоловіків

Повторні звернення

6157

3086
жінок
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Загальна кількість звернень

14 851

2325

12321

Треті особи (військкомати, військові
частини, сім’ї військовослужбовців)

Чинні військовослужбовці (учасники та неучасники
АТО/ООС), військовослужбовці звільнені з військової
служби (учасники та неучасники АТО/ООС) і особи з
інвалідністю внаслідок війни

205
Члени сімей загиблих

Статистика звернень за 2020 рік по областях

488
818

242

295
608

180 300

190 193

779
118

1803

296
444

668

280
352
686 490

1290

369*
1118*

521
330
2
*Зона АТО(ООС): 1991

Найбільше разів зверталися з таких областей:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Зона АТО(ООС)
Київська
Дніпропетровська
Донецька
Львівська
Одеська

1991
1803
1290
1118
818
686

ЩО НАЙБІЛЬШЕ ЗАПИТУВАЛИ У 2020 РОЦІ?
Надання відпусток військовослужбовцям та ветеранам
Юристів запитували про виплати компенсації за неотримані відпустки, у
тому числі й за додаткову відпустку для учасників бойових дій строком 14
діб. Ці питання були актуальними, оскільки 21 серпня 2019 року Велика
Палата Верховного Суду ухвалила зразкове рішення на користь ветерана
щодо компенсації відпустки строком 14 діб. Учасники бойових дій,
довідавшись про таке право, почали масово звертатися до громадської
організації «Юридична сотня», щоб дізнатись, як можна отримати таку
виплату.
Питання приватизації земельних ділянок державної та
комунальної власності
Ветерани мають право на першочергове відведення землі для
індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва
(усього на 5 видів земельних ділянок). Майже всі питання стосувалися
порядку пошуку вільної землі, оформлення права власності або
оскаржень неправомірних відмов органів державної влади та місцевого
самоврядування.
Банківські та кредитні питання
Це стосувалося як кредитних пільг для військовослужбовців (звільнення
від сплати відсотків, штрафів та пені за зобов’язаннями), так і можливості
отримання пільгових кредитів на житло, ремонт та особисті потреби.
Найпоширеніші питання: що робити, якщо банк чи МФО відмовляється
списати відсотки; як поводитися, якщо телефонують колектори; як зняти
арешт із банківських рахунків тощо.
Доступне житло
Тема залишається надзвичайно актуальною для ветеранської спільноти,
тому не дивно, що тричі вона займала перші позиції в топі звернень на
гарячу лінію Юридичної сотні й минулого року. Найпопулярнішими були
питання житлового обліку, компенсацій за належне до отримання житло,
безоплатного ремонту та інших пільгових програм.

Виплата до 5 травня
У травні темою №1 була щорічна виплата до 5 травня для ветеранів, а
під кінець року військових та ветеранів почали цікавити теми звільнення
з військової служби та пенсійних виплат трохи більше ніж зазвичай
протягом року.

Звільнення зі служби
З темою звільнення також тісно пов’язані й питання виплати грошових
сум під час звільнення (грошового забезпечення, за неотримане речове
майно та оздоровчих), та й загалом питання, що стосуються виплат
грошового забезпечення і його індексації, традиційно тримали першість
протягом кількох місяців.
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ЗАПУСК КРАУФАНДИНГУ
У 2020 році з метою забезпечення ветеранів безперервної та якісної правовою допомогою Юридична сотня запустила збір коштів для забезпечення роботи гарячої лінії 0800
308 100. Усі внески йдуть на оплату праці 5 операторів-юристів, які надають консультації,
розробляють документи, а також на послуги зв’язку.

177 905,37
грн
4447

пожертвували доброчинці на забезпечення правовою допомогою захисників України у 2020 році
консультацій було надано за зібрані кошти
Ви також можете долучитись до забезпечення правовою допомогою захисників України, підтримавши Гарячу лінію:

Зразки документів
Сайт legal100.org.ua містить зразки найпопулярніших рапортів та заяв,
які стануть у пригоді учасникам російсько-української війни.
110000 відвідувань сторінки зі зразками рапортів та заяв у 2020 році.

Оновлене програмне забезпечення
У 2020 році організація оновила програмне забезпечення гарячої лінії,
що сприяло більш ефективній роботі операторів.
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КОНСУЛЬТАЦІЇ У ЗВ’ЯЗКУ З КОРОНАВІРУСОМ
COVID-19
У 2020 році від початку пандемії COVID-19 гаряча лінія Юридичної сотні почала надавати юридичну підтримку людям, які зазнали негативних
наслідків кризи, що виникла внаслідок пандемії COVID-19. Правова допомога надавалася всім без виключення особам. Зокрема, на гарячу лінію надходили звернення від підприємців, працівників, а також ветеранів,
військовослужбовців та їхніх сімей. Серед найпопулярніших звернень —
самоізоляція, безоплатне тестування, виплати медикам та підприємцям, штрафи за порушення умов карантину.
Запит на консультації щодо змін у зв’язку з COVID-19 навіть перевищив запит на консультації щодо ветеранського соціального забезпечення та проходження військової служби.
Таке відбулося вперше з моменту заснування організації у 2014 році.

1602 правові консультації на тему змін, які виникли через пандемію COVID-19
Загальна кількість осіб постраждалих від коронавірусу
Кількість нових заражень
загалом по Україні

Військовослужбовці 342
Особи з інвалідні174
стю
Безробітні 205

20K
15K

Лікарі 327

10K

Працівники 435

5K

ФОП 119

28.11.20
Найвищий показник
16294

Кількість осіб, постраждалих від коронавірусу серед тих,
хто дзвонив на гарячу лінію Юридичної сотні
415

119

342

342

341
289
215

435
174
327
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Найактуальніші питання
• Виплати лікарям, працівникам та безробітним
• МСЕК, тестування
• Обсервація та самоізоляція
• Штрафи у зв’язку із карантином
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Організація також проводила онлайн-вебінари на актуальну тематику, публікувала
загальні правові роз’яснення та короткі інструкції про порядок дій у тій чи іншій ситуації на
власних інтернет-ресурсах.

23 вебінари про зміни у зв’язку з коронавірусом COVID-19
41 713 переглядів вебінарів
Теми вебінарів:
• Як карантин вплине на військовослужбовців?
• Захист трудових прав під час карантину
• Споживчі кредити та карантин
• Судовий процес в умовах карантину
• Відповідальність за порушення карантину
• Доплати до заробітної плати (грошового забезпечення) на період карантину та протягом
30 днів із дня його відміни
• Допомога по частковому безробіттю у зв‘язку з карантином
• Тестування на коронавірусну хворобу. Актуальні питання
• Карантин як форс-мажор
• Споживче кредитування під час карантину
• Продовження дії адаптивного карантину: зміни в законодавстві
• Надання допомоги по безробіттю:загальні правила та зміни на час карантину
• Звернення громадян до державних органів під час карантину
• Перетин державного кордону України під час карантину
• Трудові відносини під час карантину
• Права людини під час карантину
• Самоізоляція: правові аспекти
• Нові карантинні обмеження в Україні
• Карантин вихідного дня
• Відповідальність за відсутність маски в громадських місцях та новини карантину
• Матеріальна допомога під час карантину: нові зміни та пропозиції
• Оновлені карантинні обмеження та відповідальність за їх порушення
• Питання та відповіді щодо отримання матдопомоги 8 тис.

25
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аналітичних матеріалів та пояснень щодо законодавчих змін,
спричинених карантинними обмеженнями

Топ-3 найпопулярніших публікацій на сайті LEGAL100.ORG.UA
про пандемію COVID-19:
Як отримати 8 тис. грн допомоги під час карантину? — 18000 переглядів;
Відповідальність за порушення карантину — 15000 переглядів;
Як карантин вплине на військовослужбовців? — 13000 переглядів.
Топ-3 найбільш популярних вебінарів:

3600

Доплати до заробітної плати (грошового забезпечення) на період карантину та
протягом 30 днів з дня його скасування

3500

Як карантин вплине на військовослужбовців?

3500

Споживчі кредити та карантин

переглядів

переглядів

переглядів

Юристка «Юридичної сотні» Вікторія
Олійник узяла участь у слуханнях щодо
ефективності закону про соцгарантії у
зв’язку з COVID-19, які відбулись у Комітеті
ВРУ з питань економічного розвитку

Наталія Шумінська
координаторка гарячої лінії
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СПІВПРАЦЯ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ
Співпраця з центрами БПД
Якщо додзвонювачі потребують представництва в суді в адміністративних, цивільних, кримінальних справах, а також, якщо звернення не стосується питань проходження служби чи соціального захисту ветеранів,
оператори гарячої лінії Юридичної сотні направляють таке звернення до
центрів Безоплатної правової допомоги.
361 звернення на гарячу лінію Юридичної сотні було перенаправлено
до центрів БВПД у 2020 році, що становить 2.4% від усіх звернень.
Кількість запитів, які були направлені до центрів безоплатної правової допомоги
Надано контакти юристів-волонтерів, або направлено
на центри БВПД для подальшого вирішення справи

89

77

32

26

24

загалом: 361
2.43% ми направляли на центри
БВПД для подальшого вирішення
справи, або ж надавали ветеранам контакти наших партнерів
29

16

16

11

2

1675

Надано консультацій на гарячій лінії
1192

1169

1085

1167

1342
1185

31

1301

8

загалом: 14851
1332

1267
1181
955

Комісія Мінветеранів із надання статусу УБД добровольцям
Два представники Юридичної сотні — Наталія Шумінська та Вікторія Івасик —
входять до складу Міжвідомчої комісії щодо надання статусу учасника бойових
дій, а також призначення виплати одноразової грошової допомоги при Міністерстві у справах ветеранів України. Розгляд документів та участь у засіданнях
комісії є одним з інструментів захисту прав ветеранів. Засідання скликаються
щонайменше 1 раз на місяць.
14

Співпраця з Мінцифри
У грудні 2020 року Верховна Рада України проголосувала за виплату одноразової грошової допомоги для підприємців, які постраждали від уведення
карантинних обмежень. Отримати виплату можна було за допомогою додатку «Дія». У зв’язку із цим на гарячу лінію Юридичної сотні надійшла значна
кількість звернень щодо неналежної роботи «Дії» та неможливості отримання
допомоги. Юридична сотня звернулася до Міністерства цифрової трансформації України з пропозиціями, які допомогли виправити недоліки та покращити механізм роботи додатку. Організація також долучилася до консультування щодо особливостей роботи додатку «Дія», що знизило навантаження на
Мінцифру.

СПІВПРАЦЯ З ГРОМАДЯНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ
Veteran Hub

ГО «Юридична Сотня» є однією з 10 організацій-резидентів Veteran Hub. Veteran Hub — це простір для
громадських організацій, що працюють у сфері ветеранських справ.
Відкритий у Києві, Дніпрі та Вінниці.
В рамках співпраці юристи Юридичної сотні протягом 2020 року
консультували клієнтів Veteran Hub, розробляли правові документи
та надавали письмові консультації. Серед іншого, організація також
проводила офлайн лекції та групові консультації для ветеранів,
надрукувала та розповсюдила пам’ятки. Юридична сотня роздавала
Пам’ятку учасникам російсько-української війни клієнтам просторів, а також організовувала навчання
для юристів-консультантів Veteran Hub з тих чи інших актуальних проблемних питань. Також юристи
Юридичної сотні мали можливість користуватись простором Veteran Hub в рамках своєї безпосередньої
діяльності, проте з початком пандемії COVID-19 Юридична сотня та Veteran Hub перейшли на
дистанційний формат роботи, в зв’язку з чим організація почала надавати консультації та здійснювати
іншу діяльність в онлайн-форматі.
Співпраця відбувалась за підтримки Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX.
Розклад роботи Veteran Hub:
Пн – Пт: 1000 – 2100
Сб – Нд: 1100 – 1800
Ветеран Хаб Київ | вул. Юрія Іллєнка, 42, 20-й поверх (Телецентр «Олівець»)
Ветеран Хаб Вінниця | вул. 8-го березня, 29
Ветеран Хаб Дніпро | вул. Мечникова,19, бізнес-центр Civilization, 17 поверх

Реанімаційний пакет реформ

Юридична сотня є ГО-учасницею громадської спілки «Коаліція
Реанімаційний Пакет Реформ». В рамках співпрацю організація
надає підтримку та адвокацію реформ у сфері національної безпеки
та соціального захисту ветеранів.
Метою Коаліції є підтримка та просування реформ для розбудови незалежної, згуртованої,
демократичної, правової, сильної та авторитетної Української держави із заможним суспільством
і рівними можливостями кожної особи для розвитку і самореалізації, а також сприяння консолідації
громадянського суспільства в Україні.
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ПРОСВІТА
ПАМ’ЯТКИ УЧАСНИКАМ РОСІЙСЬКОУКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
Юристи ГО «Юридична сотня» адаптують складні формулювання численних законодавчих актів у формі коротких пам’яток, присвячених найактуальнішим питанням соціально-правового забезпечення учасників російсько-української війни. Усі пам’ятки
проходять редакцію та затверджуються відповідними центральними органами виконавчої 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.

53

пам’ятки було розроблено Юридичною сотнею

З 2016 по 2020 рік Юридична сотня надрукувала 102500 примірників «Пам’ятки
учасникам російсько-української війни.
Електронні версії пам’яток
ГО «Юридичної сотні» завантажуйте на сайті

7

legal100.org.ua/diialnist/pamiatky

нових пам’яток розроблено ГО «Юридична сотня» у 2020 році

Навчання, професійна адаптація, допомога на відкриття власної справи
Інформація про державну цільову підтримку на навчання, програми соціальнопрофесійної адаптації, допомогу від центру зайнятості на відкриття бізнесу, умови
отримання ваучерів на перекваліфікацію від держави, альтернативні ресурси навчання.
Створено в межах проєкту #All4One, за підтримки Фонду Східної Європи, British
Embassy Kyiv.

Державна служба — одна з можливостей кар’єрного шляху
Пам’ятка інформує про можливості та загальні умови прийняття на державну службу,
порядок проходження державної служби, огляд законодавства, що регулює ці питання,
а також наявні програми для навчання держслужбовців. Посібник стане в пригоді тим,
хто шукає шляхи самореалізації та побудови успішної кар’єри в публічному секторі, хоче
долучитися до реформаторських процесів у країні зсередини.
Створено в межах проєкту #All4One, за підтримки Фонду Східної Європи, British Embassy
Kyiv.
Найбільш поширені організаційно-правові форми ведення бізнесу
Огляд переваг та недоліків різних форм провадження господарської діяльності, підказки,
яку організаційно-правову форму ведення бізнесу вам слід обрати з огляду на заплановану
діяльність. Пам’ятка також містить інформацію про механізм державної реєстрації суб’єктів
господарювання, якщо ви вже наважились на практичні кроки юридичного оформлення
вашої справи.
Створено в межах проєкту #All4One, за підтримки Фонду Східної Європи, British Embassy
Kyiv.
Як ветерану та його родині отримати безоплатного адвоката?
Ті, хто телефонував на нашу гарячу лінію, знають, що ми радимо ветеранам та їхнім
родинам, які хочуть звертатися до суду, користуватися послугами адвокатів із системи
безоплатної правової допомоги. Ми підготували пам’ятку, у якій ви дізнаєтеся, що включає
безоплатна вторинна правова допомога, куди звертатися та який порядок надання такої
допомоги.
Створено в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової
підтримки уряду Королівства Нідерландів.
Як отримати безоплатного адвоката в кримінальному провадженні
Юридична сотня розробила нову пам’ятку про безоплатну вторинну правову допомогу в
кримінальному провадженні. Ви дізнаєтеся, кому надається безоплатна правова допомога
в кримінальному провадженні коштом держави, чи надається така допомога свідкам або
потерпілим. А також, що робити, якщо вас затримано.
Створено в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової
підтримки уряду Королівства Нідерландів.
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21 ОНОВЛЕНА ПАМ’ЯТКА

• Грошове забезпечення
• Щорічна разова грошова допомога
• Одноразова грошова допомога при пораненні
• Пільги на здобуття освіти
• Статус особи з інвалідністю внаслідок війни
• Статус члена сім’ї загиблого
• Виплати членам сім’ї загиблого
• Санаторно-курортне лікування
• Пільги на проїзд
• Забезпечення житлом учасників бойових дій
• Пільги на житлово-комунальні послуги
• Трудові права та гарантії
• Банки та кредити
• Оформлення земельних ділянок
• Питання-відповіді щодо отримання земельних ділянок
• Строкова служба та призов
• Контракт
• Протезування
• Державна програма забезпечення житлом
• Програма «Власний дім»
• Безоплатний капітальний ремонт житлового будинку
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ЮРИДИЧНІ БОТИ
На веб-сайті LEGAL100.ORG.UA у розділі «Пам’ятки» ви зможете знайти юридичні боти,
які були розроблені для більш зручного користування пам’ятками.

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

Консультація
Online

Ви перебуваєте на військовій службі на момент отримання виплати?

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

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.

Пам’ятки на сайті LEGAL100.ORG.UA
30 000 переглядів сторінки з переліком пам’яток
5 найпопулярніших пам’яток на сайті у 2020 році:
Безоплатна правова допомога___________5935 переглядів;
Виплата до 5 травня____________________4968 переглядів;
Пам’ятка учасникам російськоукраїнської війни_______________________4737 переглядів;
Укладення контракту___________________4546 переглядів;
МСЕК_______________________________3230 переглядів.

Марія Звягінцева
координаторка

Мобільний застосунок «Твоє право»

Юридична сотня долучилась до наповнення окремого розділу «Права ветеранів
АТО/ООС та членів сімей загиблих» безкоштовного юридичного довідника «Твоє
право», котрий функціонує у форматі застосунку для мобільних пристроїв онлайн
та офлайн.
Застосунок містить відповіді на актуальні питання правового характеру разом з алгоритмами
дій у проблемних ситуаціях, переліком чинних нормативно-правових актів та прикладами необхідних заяв чи інших документів для цільової аудиторії. Також розділ містить кнопку зв’язку
з гарячою лінією організації, за допомогою якої можна зв’язатися з нашими експертами для
отримання додаткової консультації. Отже, мобільний затосунок є додатковим каналом інформування для цільової аудиторії в доступному режимі.

Завантажуйте додаток «Твоє право» в Google Play
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ВЕБІНАРИ
Юристи ГО «Юридична сотня» у прямому ефірі консультують щодо найактуальніших
тем для учасників російсько-української війни. Усі охочі можуть поставити свої запитання юристу до або під час вебінару.
було проведено
33 вебінари
90 300
у 2020 році

переглядів

Дивіться запис вебінарів на
legal100.org.ua

ТОП-5 НАЙПОПУЛЯРНІШИХ ВЕБІНАРІВ:

Пільги для військовослужбовців та УБД у сфері податків і
зборів
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13 000
переглядів

УБД для добровольців

5 500

«Матеріалка» у 2020 році

4 200

переглядів

переглядів

Виплата до 5 травня

Приватизація землі. Як
отримати ділянку безоплатно?

5 900

переглядів

5 200

переглядів

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

50 «Порадниць» опубліковано у 2020 році
Топ-5 найпопулярніших «Порадниць» у Фейсбуці:
• Мінрегіонів відновило прийом заяв про намір отримати пільговий кредит на придбання
житла для учасників АТО/ООС — 20000 переглядів;
• Верховний Суд ухвалив зразкове рішення в справі щодо виплат до 5 травня — 18000
переглядів;
• Пільгове розмитнення автомобілів для ветеранів: огляд законопроєктів — 17000
переглядів;
• Держбюджет для ветеранів на 2021 рік — 16000 переглядів;
• Як використати відпустку, якщо за військовослужбовцем зберігалося місце роботи?
— 12000 переглядів.
Топ-3 найпопулярніші «Порадниці» на сайті LEGAL100.ORG.UA:
• Усе, що треба знати про індексацію грошового забезпечення військовослужбовців —
13000 переглядів;
• Визначено розмір виплати до 5 травня у 2020 році — 7000 переглядів;
• Розмір компенсації за піднайом житла у 2020 році — 6000 переглядів.
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ДАЙДЖЕСТ НОВИН
У липні 2020 року організація запровадила нову рубрику, у якій інформує про актуальні новини у сфері ветеранських справ за допомогою
тижневиків. Моніторинг новин у сфері ветеранських справ — додатковий
інструмент для оперативного інформування цільової аудиторії про новели у сфері ветеранських справ, діяльність профільних відомств, державні
гарантії.
Дайджест новин щотижня розсилається як e-mail розсилка, а також публікується в соцмережах та на сайті організації.

22 дайджести новин опубліковано у 2020 році
4500 підписників e-mail розсилки 16%

середній відсоток відкриттів
e-mail розсилок

Якщо ви любите отримувати новини електронною поштою, підпишіться
на e-mail розсилку Юридичної сотні на сайті legal100.org.ua.

Підписатися на розсилку
Юридичної сотні
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«Довідник із питань захисту в кримінальних справах (військові
злочини)»
Ю. Морій, В. Івасик, М. Звягінцева, В. Фацієвич, Н. Шумінська, В. Климович,
М. Островська, Л. Кляровська, М. Тимочко
«Як допомогти ветерану: практичні поради юристам»
Ю. Морій, В. Івасик, Н. Шумінська, М. Звягінцева, В. Фацієвич, В. Климович
•Для працівників територіальних органів Мінветеранів
Курс навчальних тренінгів та методичні матеріали щодо принципів роботи державних
гарантій, підходів клієнтоорієнтованості тощо для регіональних представників Мінветеранів.

Посібник «Рекомендації для працівників територіальних органів
Міністерства у справах ветеранів України»
В. Рачев, Н. Шумінська, В. Мришук
•Для ветеранських громадських організацій
Навчальний курс по підготовці якісних проєктів на конкурс від Мінветеранів. У рамках
проєкту було розроблено онлайн-курс та методичний матеріал на тему підготовки якісного соціального проєкту. (іконка, що вийшов до курсу ще збірник) Посібник «Як підготувати якісний соціальний проєкт?» / В. Рачев, Ю. Морій, А. Демиденко
•Для Проєктного офісу Мінветеранів
Метою цього посібника є оцінка поточної діяльності Міністерства у справах ветеранів,
підвищення її ефективності за допомогою використання спроможностей Проєктного офісу — незалежного експертного центру. Створення Проєктного офісу дасть змогу забезпечити аналітичне підґрунтя для всіх напрямів підвищення добробуту ветеранів, їхнього
соціального захисту та утвердження суспільної поваги.

Посібник «Проєктний офіс — інструмент для посилення ефективності роботи Міністерства у справах ветеранів України»
В. Рачев, В. Івасик, М. Звягінцева
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ОСВІТНІ КУРСИ
5 освітніх курсів у 2020 році
Для адвокатів та юристів системи безоплатної правової допомоги
У 2020 році Юридична сотня провела серію тренінгів для правозахисників, що надають
правову допомогу ветеранам і військовослужбовцям. Тренінги були присвячені вирішенню цивільних та адміністративних справ, а також захисту учасників бойових дій у кримінальних провадженнях.
Курс «Адміністративні та цивільні судові справи учасників бойових дій»
Тренінг стосувався ключових питань практики вирішення цивільних та адміністративних
(ветеранських) справ у судовому порядку. Успішні приклади та поради щодо ведення
справ, пов’язаних із захистом прав учасників бойових дій.
Курс «Захист учасників бойових дій у кримінальних справах та огляд
воєнних злочинів у контексті збройної агресії Російської Федерації проти
України»
Тренінг був присвячений практиці вирішення кримінальних справ у судовому порядку, а
також воєнним злочинам.
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АНАЛІТИЧНОАДВОКАЦІЙНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Вікторія Івасик
координаторка аналітикоадвокаційного центру

АНАЛІТИКА
7 аналітичних звітів та довідок підготували юристи Юридичної сотні у 2020 році.

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

Що зробила Верховна Рада для ветеранів та військових за перше півріччя
2020 року?
У цьому аналітичному звіті проаналізовано роботу Верховної Ради України ІХ скликання за перше півріччя 2020 року. Взято до уваги нормативно-правові акти, які були
прийняті й стосуються військовослужбовців та впливають на соціально-правовий статус ветеранів війни (розділ 1), а також визначено пріоритетні напрями діяльності парламенту на наступну сесію (розділ 2).
Топ 10 законів у сфері ветеранських і військових справ за 2020 рік
Протягом 2020 року Юридична сотня аналізувала законопроєкти у сфері ветеранських
і військових справ. У звіті міститься огляд головних зареєстрованих законопроєктів,
прийнятих законів, а також інфографіка, яка розкриває зміни, які були внесені до
чинного законодавства.
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Дослідження проблеми насильства щодо військовослужбовиць
Юристи Юридичної сотні спільно з Інститутом гендерних досліджень провели аналіз загального і спеціального національного законодавства та міжнародних нормативно-правових актів у сфері запобігання насильству з метою розроблення пропозицій превентивних заходів щодо насильства в армії. За результатами дослідження було сформовано
низку пропозицій щодо вдосконалення національного законодавства, що регулює правовідносини, які складаються під час проходження військової служби.
Рекомендації для працівників територіальних органів Міністерства у
справах ветеранів України
Актуальність посібника зумовлена активним формуванням територіальних органів Мінветеранів, діяльність яких потребує адаптації до умов та викликів. Матеріал посібника
містить корисні поради, які стануть у нагоді працівникам відділень у практичних аспектах, зокрема, як навчитись правильно комунікувати з клієнтом та реагувати на будь-яку
критику. Посібник допоможе швидко адаптуватися персоналу відділення, який наразі
лише починає перебирати на себе функції територіального представника міністерства.
Проєктний офіс — інструмент для посилення ефективності роботи
Міністерства у справах ветеранів України
Метою цього посібника є оцінка поточної діяльності Міністерства у справах ветеранів,
підвищення її ефективності за допомогою використання спроможностей Проєктного офісу — незалежного експертного центру.
Як підготувати якісний соціальний проєкт?
Завдання посібника — пояснити основи проєктної діяльності та запропонувати прості й
зрозумілі інструменти в підготовці та реалізації проєктів, ознайомити з вимогами чинного
законодавства щодо підготовки пропозицій та організацій, які мають право їх подавати.
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АНАЛІТИЧНІ ДОВІДКИ
Податкові та митні пільги у випадку ввезення вживаного автомобіля з-за
кордону
Розмитнення та податкові пільги є одними з актуальних питань, що цікавлять ветеранів упродовж усього часу функціонування гарячої лінії Юридичної сотні. Наразі у ВРУ
зареєстровано 9 законопроєктів, які покликані надати окремі пільги у сфері податкових та митних платежів. Юристи організації проаналізували переваги та недоліки цих
проєктів.
Звільнення ветеранів від сплати судового збору
Юристи Юридичної сотні проаналізували законодавство та судову практику щодо питань звільнення ветеранів від сплати судового збору.
Аналіз законопроєкту №2592, який уносить зміни до ст. 20 і 23 ЗУ «Про
військовий обов’язок і військову службу»
Законопроєкт пропонує виключити Державну прикордонну службу України та Службу безпеки України з переліку військових формувань, у яких не можуть проходити
військову службу військовослужбовці, визнані військово-лікарськими комісіями за станом здоров’я непридатними до військової служби. Таким військовослужбовцям надається можливість продовжувати проходження військової служби в ДПСУ та СБУ.
Аналіз законопроєкту №3553, яким упроваджується новий вид
військової служби та призов усіх ветеранів, звільнених зі служби
Головною новелою проєкту є встановлення нового виду військової служби служби за
призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період, без оголошення мобілізації.
Такий вид військової служби спрямований на осіб, які перебувають в оперативному
резерві першої черги. У аналітичній довідці юристи Юридичної сотні виділили недоліки
законопроєкту та запропонували зміни, які зможуть його покращити.
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E-MAIL РОЗСИЛКА З АНАЛІЗОМ
ЗАКОНОПРОЄКТІВ
Юридична сотня на постійній основі готує аналіз законопроєктів, що зареєстровані
у Верховній Раді та тих, які будуть розглядатися депутатами Верховної Ради протягом
сесійного тижня, а також стежить за діяльністю комітетів. На основі цього аналізу організація публікує два види e-mail розсилок.
Метою e-mail розсилок є залучення учасників російсько-української війни до контролю законодавчих змін із моменту реєстрації законопроєкту і до його прийняття. Таким
чином ветерани можуть вчасно подати свої пропозиції, висловити свою підтримку чи
заперечення, запропонувати зміни, вплинути на процес прийняття.
Архів e-mail розсилок з аналітикою законопроєктів є на сайті legal100.org.ua
Вісник Юридичної сотні
У «Віснику Юридичної сотні» міститься аналіз законопроєктів, які
стосуються правового та соціального захисту учасників російсько-української війни та включені в порядок денний Верховної
Ради України.
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«Вісників» у 2020 році

84

законопроєкти проаналізовано
у «Вісниках»

Які законопроєкти зареєстрували народні депутати цього тижня?
Кожні два тижні організація публікує аналіз законопроєктів, які щойно були зареєстровані у Верховній Раді. Дані законопроєкти стосуються не лише ветеранської тематики, а й суміжних сфер, що мають вплив на ветеранів та їхні сім’ї. Аналіз суміжних тем
у законопроєктах дає можливість вчасно відстежити зміни в нормативно-правовому
регулюванні, а також оперативно реагувати на зміни в частині інформування або недопущення прийняття.

23
96

випуски розсилки «Які законопроєкти зареєстрували народні депутати цього тижня?» у 2020 році
розширених аналізів

124

коротких аналізів

29

4500

підписників e-mail розсилки

16%

середній відсоток відкриттів
e-mail розсилок

Якщо ви хочете бути в курсі законотворчості у сфері ветеранських справ, підпишіться на e-mail розсилку Юридичної сотні на сайті legal100.org.ua
На сайті legal100.org.ua найбільше шукали аналітику щодо таких законопроєктів:
• Пільгове розмитнення автомобілів для ветеранів (№3093 від 20.02.2020, №2277 від
17.10.2019, №3704 від 19.06.2020, №3706 від 19.06.2020, №3825 від 10.07.2020,
№3826 від 10.07.2020, №3839 від 14.07.2020, №4173 від 30.09.2020, №4172 від
30.09.2020);
• Статуси ветеранів та сімей загиблих (№3407 та №3408 від 29.04.2020);
• Додаткова оплачувана відпустка чоловікам у зв’язку з народженням дитини (№ 4033
від 02.09.2020);
• Клінічні випробування вакцин від COVID-19 в Україні (№ 4314 від 04.11.2020);
• Реформування СБУ (№ 3196-д від 26.10.2020).
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СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Рекрутинг для КМІС
Юридична сотня проводила рекрутинг ветеранів для соціологічного дослідження, яке
проводилося Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення IREX
в Україні. Масштабне дослідження було спрямоване на вивчення потреб та проблем
українських ветеранів. Респондентів було відібрано з усіх областей України, за виключенням тимчасово окупованих територій (пропорційно жителі обласних центрів та
інших населених пунктів області)
1800 ветеранів та ветеранок залучено для соціологічного дослідження.
Опитування стосовно змін до законодавства щодо забезпечення рівних
прав жінок та чоловіків в армії

42
чоловіків-ветеранів

50

жінок-ветеранок

ГО «Юридична сотня» було проведено опитування серед ветеранів російсько-української війни (жінок та чоловіків) для поглибленого розуміння проблем, з якими стикаються жінки та чоловіки під час виконання обов’язків військової служби. Респондентів
було відібрано з усіх областей України, за виключенням тимчасово окупованих територій (пропорційно жителі обласних центрів та інших населених пунктів області). Усі
респонденти вже мають статус ветерана, або наразі його отримують. Опитуванння
фокусувалося на питаннях речового забезпечення, проблем отримання відпустки у
зв’язку з народженням дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку, доцільності утримання жінок на гауптвахті та в дисциплінарному батальйоні тощо.

НОРМОТВОРЧІСТЬ
Організація здійснює правовий супровід підготовки законопроєктів та просування
змін до чинного законодавства щодо правового та соціального захисту учасників
російсько-української війни, співпрацюючи із широким колом ЗМІ, народних депутатів, профільним Комітетом соціальної політики та захисту прав ветеранів, Тимчасовою
спеціальною комісію Верховної Ради України з питань правового статусу ветеранів
війни стосовно внесення змін у законодавство для захисту прав ветеранів.
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5 ЗАКОНОПРОЄКТІВ, РОБОТА НАД ЯКИМИ ПОЧАЛАСЯ ТА
ПРОДОВЖУВАЛАСЯ ПРОТЯГОМ 2020 РОКУ
Надання права на забезпечення харчуванням у закладах освіти дітям
загиблих ветеранів
Проблема: за законодавством України органи місцевого самоврядування мають право самостійно, ураховуючи наявний бюджет, розв’язувати питання забезпечення безкоштовним харчуванням дітей загиблих
ветеранів. Це призводить до різного рівня підтримки дітей загиблих у
різних регіонах, що створює додаткову соціальну напругу між сім’ями
загиблих, адміністрацією школи та органами місцевого самоврядування.
Під час звітного періоду було зареєстровано законопроєкт №4130 від 18.09.2020 «Про
внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням
дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності
та суверенітету України».
28.09.2020 проєкт закону було рекомендовано до ухвалення за основу і в цілому профільним Комітетом Верховної Ради соціальної політики та захисту прав ветеранів. Проєкт
було прийнято в цілому 5.11.20 та підписано Президентом у грудні 2020 року.
Упровадження прозорих конкурсних процедур для підтримки проєктів
ветеранських організацій за кошти державного бюджету України
Експертами ГО «Юридична сотня» було підготовлено та відправлено до
Мінветранів пропозиції змін до нормативно-правових актів, які регулюють порядок проведення конкурсів підтримки ветеранських проєктів.
Наразі триває етап обговорення та узгодження поданих пропозицій із
представниками Мінветеранів.
Реформування системи соціального захисту ветеранів в Україні
Доопрацьовано та подано на реєстрацію два законопроєкти, спрямовані на реформування системи соціального захисту ветеранів та
їхніх сімей в Україні: проєкт закону «Про статус ветеранів та членів
сімей загиблих (померлих) Захисників України та ветеранів» №3407
від 29.04.2020 та проєкт закону «Про статус осіб, які сприяли захисту
Батьківщини, та осіб, постраждалих внаслідок збройних конфліктів»
№3408 від 29.04.2020.
Прийняття проєктів дозволить:
• чітко визначити, хто належить до ветеранів в Україні;
• оновити систему державної підтримки ветеранів.
Дані проєкти законів було рекомендовано до ухвалення за основу профільним Комітетом
Верховної Ради соціальної політики та захисту прав ветеранів.
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Установлення рівних прав і можливостей для проходження військової
служби жінками та чоловіками
Юридична сотня розпочала роботу над підготовкою аналітики для ідетнифікації проблем гендерної рівності у військовому законодавстві. У
2020 році було підготовлено аналітичну довідку щодо проблем у законодавстві, які порушують принцип гендерної рівності при проходженні
військової служби. У подальшому пропозиції будуть трансформовані в
зміни до нормативно-правових актів. Було проведено ряд обговорень із
представниками Міжфракційного об’єднання у Верховній Раді України «Рівні можливості».
Було підготовлено порівняльну таблицю до законопроєкту. Текст готується до реєстрації.
Урегулювання проблеми призову осіб, звільнених з військової служби, які
перебувають в оперативному резерві 1-ї черги
15.09.2020 було прийнято в першому читанні проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення
окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку» №3553 від 28.05.2020. Законопроєкт визначає новий вид
військової служби, а саме службу за призовом осіб із числа резервістів
в особливий період, без оголошення мобілізації. Такий вид військової
служби спрямований на осіб, які перебувають в оперативному резерві
першої черги. Максимальний строк служби за призовом визначається Головнокомандувачем, проте в будь-якому випадку не може перевищувати шести місяців.
У 2020 році Юридична сотня готувала поправки до проєкту (до 2 читання). Поправки були
подані та розглянуті профільним комітетом. Основні поправки щодо недопущення обов’язкового призову для звільнених зі служби не були враховані. Наразі комітет рекомендував
прийняти проєкт у цілому.
Юридична сотня не підтримує прийняття проєкту та продовжує комунікацію із суб’єктами
прийняття рішень, а також ветеранськими лідерами, щоб не допустити прийняття проєкту в
запропонованій редакції.
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АДВОКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Юридична сотня адвокатує важливі системні зміни, в тому числі ми працюємо над
просуванням важливих законодавчих змін для ветеранської спільности.
Безоплатне харчування для дітей загиблих учасників
Проблема
Законодавством було передбачено, що діти-сироти, діти, позбавлені
батьківського піклування, учні 1-4 класів із малозабезпечених сімей,
забезпечуються безоплатним харчуванням у дитячих садках та
школах. Однак така пільга не поширювалася на дітей, один із батьків
яких загинув (пропав безвісти), помер, захищаючи суверенітет,
незалежність та територіальну цілісність України.
Указане призводило до нерівності соціального захисту дітей, батьки яких загинули
(пропали безвісти), померли під час захисту суверенітету, незалежності та
територіальної цілісності України.
На практиці одні органи місцевого самоврядування приймали відповідні рішення про
забезпечення безплатним харчуванням таких дітей, а інші ігнорували окреслену
проблему.
Мета
Закон України від 05.11.2020 № 978-IX “Про внесення змін до деяких законів України
щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув
(пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету України”
(№4130 від 18.09.2020).
Рішення
Юристи ГО “Юридична сотня” стали співавторами законопроєкту №4130 від 18.09.2020.
Даний законопроєкт на законодавчому рівні встановив загальнообов’язкову норму,
згідно з якою органи державної влади та органи місцевого самоврядування, у
підпорядкуванні яких перебувають державні і комунальні заклади освіти, повинні
забезпечувати безоплатним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (пропав
безвісти), помер, захищаючи суверенітет, незалежність та територіальну цілісність
України.
Результат
Законопроєкт №4130 від 18.09.2020 було прийнято Верховною Радою України
5 листопада 2020 року, а 2 грудня 2020 року закон було підписано Президентом
України.
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Пільги для ветеранів на розмитнення автомобілів
Увезення транспортних засобів на територію України, пільги зі сплати
митних та податкових платежів є одними з актуальних питань для ветеранів
та членів їхніх сімей, адже процедура розмитнення тягне за собою значні
витрати. Зараз високі ставки податкових та митних платежів роблять
невигідною купівлю вживаного автомобіля за кордоном, проте саме це
може розв’язувати проблему транспортного забезпечення, особливо
для осіб з інвалідністю, ветеранів, які мають власний бізнес тощо.
Юридична сотня підготувала аналіз усіх законопроєктів, які зареєстровані у Верховній Раді
України 9 скликання, зазначивши їхні переваги та недоліки. Наразі жоден із запропонованих
проєктів не спрямований на комплексне розв’язання проблеми недоступності розмитнення
вживаних авто з-за кордону і пропонує тимчасові рішення або ж суперечить принципам
конституційної рівності, розподіляючи осіб, які мають пільги, на певні категорії, та соціальної
справедливості (з огляду на відсутність економічного обґрунтування ставок податкових та
митних платежів, а також надання нормам зворотної дії в часі).
Легалізація обігу зброї
У листопаді 2020 року у Верховній Раді був зареєстрований проєкт закону 4335 від
06.11.2020 “Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї”. Питання
легалізації зброї є досить актуальним серед ветеранської спільноти,
оскільки можливість мати при собі зброю дає відчуття умовної безпеки
для ветеранів. Однак Юридична сотня не підтримує легалізацію зброї
в Україні та вважає, що це матиме більше негативних, ніж позитивних
наслідків для українського суспільства. Крім того, запропонована версія
проєкту про легалізацію зброї має досить багато недоліків. Юридична
сотня продовжує комунікацію із суб’єктами прийняття рішень, а також
лідерами суспільної думки, щоб не допустити прийняття проєкту в запропонованій редакції.
Також ми інформуємо громадськість та ветеранську спільноту щодо розгляду вказаного
питання. Законопроєкт було відхилено.
Імплементація норм міжнародного кримінального та гуманітарного права
Юридична сотня долучилась до адвокації проєкту №2689 від 27.12.2019.
Законопроєкт включає до Кримінального Кодексу України злочини проти
людяності та деякі воєнні злочини, склад яких національним кримінальним
правом наразі не охоплений. ГО “Юридична сотня” рекомендує
підтримати проєкт. Проєкт було прийнято за основу у вересні 2020
року. Станом на сьогодні проєкт очікує на підпис Президента України.
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Поводження з військовополоненими та інтернованими особами
Законопроєкт № 4327 від 05.11.2020 має на меті узгодити національне
законодавство з нормами міжнародного права шляхом визначення
повноважень і завдань державних органів у сфері здійснення заходів
щодо поводження з військовополоненими та інтернованими особами в
особливий період. Проєкт було зареєстровано, очікується розгляд.
Створення Національного військового меморіального кладовища
Проєкт №4225 від 16.10.2020 передбачає створення Національного
військового меморіального кладовища — архітектурно-художнього
комплексу, розміщеного на спеціально відведеній земельній ділянці
на території Київської області, призначеного для організації почесних
поховань та перепоховань борців за незалежність України у ХХ столітті,
військовослужбовців, які померли (загинули) під час виконання бойових
завдань, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною. Законопроєкт очікує на розгляд у другому читанні.
Надання військовослужбовцям додаткових відпусток під час дії особливого
періоду
Проєкт №2343 від 29.10.2019 стосується надання відпусток на навчання
під час дії особливого періоду, а також збільшення розміру посадового
окладу військовослужбовцям та уточнення окремих питань із реалізації
військовослужбовцями права на забезпечення житлом.
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ПОДІЇ
Фотовиставка про історії сімей загиблих ветеранів
Юридична сотня надавала юридичну підтримку проєкту Плюс 1 — фотовиставці про історії сімей загиблих ветеранів. Виставка відкрилася в Києві, на площі поряд із Михайлівським золотоверхим собором.
www.plusone.org.ua/uk

Презентація попередніх результатів дослідження «Невидимий батальйон
3.0. Сексуальні домагання у військовій сфері в Україні»
Юристки-аналітики Юридичної сотні стали співавторками дослідження про проблеми сексуальних домагань в українській армії, яке включає аналіз досвіду різних держав у боротьбі із цим явищем та шляхи його подолання.

Читайте дослідження тут: invisiblebattalion.org/invisbat#invisbat3-0
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МЕДІА
ЮРИДИЧНА СОТНЯ В МЕДІА У 2020 РОЦІ

ЗГАДОК У МЕДІА

210

86% інтернет-видання
7% ТБ
7% радіо
Загальноукраїнські 83%
Регіональні 17%

“Юридична сотня уособлює 5 основних ознак стійкості” — звіт британського
аналітичного центру Chatham House
Про Юридичну сотню написав відомий британський аналітичний центр Chatham House.
Нашій організації присвячено декілька сторінок звіту “Resilient Ukraine. Safeguarding
Society from Russian Aggression” (Стійка Україна. Захист суспільства від російської агресії).
У звіті зазначено, що юристи Юридичної сотні стали одними з основних експертів щодо
ветеранських справ в Україні.
Декілька цитат звіту:
“Комплексний та всеосяжний підхід дозволив Юридичній сотні наполегливо працювати
над розв’язанням системних питань замість короткострокових швидких виправлень. Будучи організацією, яка не пов’язана із жодною партією, вона працює з великою кількістю
стейкхолдерів, включаючи ветеранів, ветеранські організації, членів парламенту, державні органи, донорів, міжнародні організації. На початку свого розвитку Юридична сотня
знайшла доступ до різних урядових органів шляхом участі в громадських радах та дорадчих комісіях. Це забезпечило дуже потрібний процес зворотного зв’язку між ветеранами
та військовою громадою і розробниками політик та державними органами.”
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“Юридична сотня уособлює 5 основних ознак стійкості. Вона глибоко усвідомлює проблеми своїх стейкхолдерів та власні можливості. Активна взаємодія з прямими та непрямими стейкхолдерами
дозволила їй виробити всебічне розуміння недоліків у процесах та
передбачити виклики для своїх членів. Юридична сотня займається дослідженням законодавства та реформ, 4 юристи на постійній основі аналізують чинні та нові закони, а також розробляють
нові пропозиції до законодавства. Вона контролює свої сильні та
слабкі сторони як організація та проводить щорічні стратегічні сесії з фасилітаторами. Критично важливими є її спроби розширити
поінформованість про ветеранські проблеми. Юридична сотня
публікує щорічні звіти та залучає зацікавлених сторін до публічних презентацій.”
“Завдяки своїй гнучкості Юридична сотня стала однією з основних експертних організацій з питань ветеранів. Вона суттєво сприяла інституціоналізації ветеранських справ та
продовжує це робити. Краща інтеграція ветеранів у цивільне життя є важливою ознакою
соціальної згуртованості для України.”
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ЮРИДИЧНА СОТНЯ
В СОЦІАЛЬНИХ
МЕРЕЖАХ
«ЮРИДИЧНА СОТНЯ» У FACEBOOK
fb.com/yursotnya

січень 2021

грудень 2020

19 071

22 361

Ріст кількості читачів сторінки з початку року

446 626

користувачів —
охоплення сторінки у 2020 році

Найпопулярніші пости у Facebook:

Оновлені зразки рапортів та заяв
охоплення: 21900 користувачів

Аналізуємо зразкове рішення Верховного Суду у справі щодо виплат
до 5 травня
охоплення: 18000 користувачів

Пільгове розмитнення авто. Огляд законопроєктів.
охоплення: 15400 користувачів
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Закрита група у FACEBOOK
У Юридичної сотні є також закрита група, у якій учасники російсько-української війни
ставлять свої запитання та отримують відповідь юриста онлайн
fb.com/groups/legalsotnya

січень 2020

грудень 2020

13 334

16 237

Ріст кількості читачів сторінки з початку року

760

запитань у групі запитань у групі, на які юристи
Юридичної сотні надали правові консультації

Юридична сотня в Instagram
instagram.com/yursotnya
січень 2020

грудень 2020

2000

2580

Ріст кількості читачів сторінки з початку року

16 326

користувачів —
охоплення сторінки у 2020 році

Доплати до заробітної плати (грошового забезпечення) на період карантину
охоплення: 2200 користувачів
Державний бюджет на 2021 рік для
ветеранів
охоплення: 1700 користувачів

Приєднатися до спілкування
онлайн:
facebook.com/yursotnya
facebook.com/groups/
legalsotnya
instagram.com/yursotnya
twitter.com/yursotnya

Ефір на Армія FM
охоплення: 1700 користувачів

t.me/yursotnya
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САЙТ ЮРИДИЧНОЇ СОТНІ
На сайті legal100.org.ua відвідувачі можуть знайти пам’ятки, приклади рапортів, заяв, а
також корисні новини, аналітику, поштову розсилку, інформацію про законопроєкти, розроблені юристами організації тощо

247 000
538 000

унікальних користувачів у 2020 році
переглядів сторінки у 2020 році

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

ТОП-3 найпопулярніші сторінки на сайті у 2020 році:
Одноразова
грошова допомога
за укладання
першого контракту
28000 переглядів
сторінки

Зразки рапортів та заяв
91000 переглядів сторінки;

Пам’ятки
27000 переглядів сторінки
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Олена Лисенко
керівниця комунікаційного напряму
legal100.pr@gmail.com
fb.com/helena.kvitochka
+38 050 694 84 52

ЯК НАМ ДОПОМОГТИ
Для донорів, підтримка проєкту

Надрукувати або отримати
пам’ятки

Юлія Морій

Марія Звягінцева

директорка

юристка

yuliamory94@gmail.com

mary.zvg@gmail.com

Приєднатися до вдосконалення
законодавства
Вікторія Івасик,

координаторка аналітикоадвокаційного центру
victoriia.lavreniuk@gmail.com

Медіа
Олена Лисенко
керівниця комунікаційного
напряму
legal100.pr@gmail.com
facebook.com/helena.kvitochka

Для співпраці в наданні правової
допомоги та побажань щодо
консультацій на гарячій лінії
Наталія Шумінська
координаторка напряму правової
допомоги 0 800 308 100
volunteerslh@gmail.com
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НАШІ ДОНОРИ
₴ 278 644

₴ 376 919,58

₴ 1 970 950

₴ 137 000,00

₴ 84 888,00

КРАУДФАНДИНГ

₴ 177 905,37
₴ 37 534,73
+ безоплатне
приміщення
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0 800 308 100

legal100.org.ua
facebook.com/yursotnya
facebook.com/groups/legalsotnya
twitter.com/yursotnya
instagram.com/yursotnya
t.me/yursotnya

