
Створення мережі 

правової допомоги 
військовослужбовцям,

 та членам їх сімей

безоплатної

які беруть/брали участь в  АТО

адвокати  
та юристи

волонтерські 
групи

громадські 
організації

ПАРТНЕРИ СИСТЕМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ В АТО ТА ЧЛЕНАМ ЇХ СІМЕЙ

УКРАЇНСЬКА ФУНДАЦІЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

01011, м. Київ,  
вул. Рибальська, 2, оф. 105 

тел.: +38 (044) 280-67-40

e-mail: info@ulaf.org.ua

  ulaf.org.ua    ulaf.org.ua    ulaf.org.ua    ulaf.org.ua    

оптимізація результатів 
існуючих ініціатив 

прості ефективні 
механізми взаємодії

виявлення та усунення 
системних порушеньгарантована державою 

безоплатна правова 
допомога



правозахисні 
громадські 
та 
волонтерські 
організації

Бюджет проекту 
1 078 600 грн. 

 створити умови і забезпечити доступ 
учасників АТО, членів їх сімей до 
отримання безоплатної правової 
допомоги з урахуванням залучення 
адвокатів та юристів, які працюють 
з цією категорією осіб, адвокатів 
системи безоплатної правової 
допомоги та Центрів правової 
інформації і консультації
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квітень - липень 2015
Створення  

«Бюро 
інформаційно-

правової 
допомоги» 

грудень 2015 - лютий 2016

Презентація 
результатів проекту 
на всеукраїнському 

рівні

травень - вересень 2015 
Налагодження 
взаємодії між 
юристами та 

клієнтами

червень - листопад 2015 
Проведення 

інформаційно-
просвітницької 

кампанії

ДОСТУП ДО БЕЗОПЛАТНОЇ  
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

КОМПЛЕКС 
СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ

МОНІТОРИНГ ТА ВИЯВЛЕННЯ 
СИСТЕМНИХ ПОРУШЕНЬ

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВА 
ДОПОМОГА

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ТА 
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ЧІТКИЙ МЕХАНІЗМ І ПРОЦЕДУРИ 
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

КОРОТКОСТРОКОВІ

підвищено кваліфікацію 
більше 100 адвокатів 
та юристів

створена методична база 
для адвокатів

сформовано мережу 
адвокатів та юристів у 
25 регіонах України

проведено адвокаційну 
кампанію

ДОВГОСТРОКОВІ

зменшено кількість 
зловживань у цій сфері

до кінця 2015 року утворені 
Бюро інформаційно-
правової допомоги 
у Вінниці, Житомирі, 
Запоріжжі, Івано-
Франківську, Ірпіні 
(Київська обл.), 
Кіровограді, Львові, 
Полтаві, Черкасах

військові, які 
брали/беруть 
участь в АТО, 
члени їх сімей

практикуючі адвокати та 
юристи, які працюють з 
цією категорією

юридичні компанії та адвокати, 
що є партнерами Біржі Pro 
Bono

адвокати, які на сьогодні 
працюють у системі надання 
безоплатної правової 
допомоги

Центри правової інформації 
та консультації

громадські 
приймальні 
Української 
гельсінської 
спілки з прав 
людини

ГО “Об‘єднання адвокатів, 
які на дають безоплатну 
правову допомогу”

отримання статусу

одержання пільг

виділення земельних 
ділянок

лікування та 
реабілітація

зарплати та виплати 

збереження  
місця роботи

мобілізація/
демобілізація

допомога полоненим

створення 
спеціалізованої групи 

адвокатів

регіональні зустрічі

систематизація та 
каталогізація справ

стандартизація 
процедур

регіональні навчання

роз‘яснення та 
інформаційні матеріали

охоплення повного 
спектру питань


