
ЗВІТ
ПРО СТАН ДІЯЛЬНОСТІТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ЮК «Правовий захист»

1. Загальні положення.
Робота Юридичної клініки «Правовий захист» здійснюється на підставі

Положення, затвердженого Наказом ректора М» 512 від 06.10.2021 року.В основу
діяльності юридичної клініки покладено|поєднання інтересів громадян, що
потребують правової допомоги і неспроможних оплатити послуги юриста та
студентів (курсантів), зацікавлених в отриманні практичних знань.

Метою юридичної клінікиє:
- підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів та курсантів
- забезпечення доступу представників соціально вразливих груп суспільства до

правової допомоги;
- впровадження в навчальний процес елементів|практичної підготовки

студентів-правників у сфері юридичних послуг.
Відповідно до мети створення юридичної клініки, основним її завданням є

надання громадянам з малозабезпечених верств населення безоплатної правової
допомоги.

У Юридичній клініці «Правовий захист» можна отримати:
- консультації у письмовій або в усній формі з чітким алгоритмом дій для

клієнта, який звернувся у Юрклініку за правовою допомогою; (за навчальний рік
було 27 звернень: з них цивільне правота процес- 11 звернень, житловеправо- б

звернень, право соціального захисту: - 7 звернень, адміністративне право - 1

звернення, трудове право- І звернення).
- написання процесуальних та інших документів (складено 5 проектів

процесуальних документів)
2.Стан діяльності
На сьогоднішній день Юридична клініка «Правовий захист» функціонує в

навчальному корпусі факультету Хе 2 (пр. Луніна, 89) під керівництвом доцента
кафедри цивільного, трудовогоправата права соціального забезпечення, кандидата
юридичнихнаук Колосова Руслана Віталійовича.

Графік роботи - понеділокта середа щотижневоз 14.30 до 16.30 годин.
Для забезпечення діяльності юридичної клініки залучено студенти та

курсанти, які навчаютьсяна3 та 4 курсі за спеціальністю «Право».
Для покращення соціальної функції юридичноїклініки, яка направлена на

задоволення потреб суспільства у доступній юридичній інформації та правовій
допомозі:
- розроблено та впроваджено сторінку Юридичноїклініки в соцмережі Фейсбук,

з інформацією про графік роботи та про осіб, що маютьправо звертатисязабезоплатною правовою допомогою; (сторінку вказати)
- проведено форум «Правова допомога:місія, функції, цінності» про співпрацю

юридичної клініки з громадськими об'єднаннями (09.03.2021р.);
- створено та затверджено стратегія розвитку Юридичної клініки «Правовий

захист» (протокол Вченої ради факультету Х» 8 від 10.03.2021).



- розроблено та затверджено положення про систему заохочень студентсько-

курсантського складу Юридичноїклініки «Правовийзахист» (протокол Вченої

ради факультету Хе10 від 13.05.2021);
- З вересня 2021 року 2 студенти-клініцисти набувають практичні навички в

адвокатських установах та надають консультації, а саме студентка 3 курсу
спеціальності 081 «Право» Шильке Катерината студент 4 курсу спеціальності

081 «Право» Єжак Олексій.
3. Щодо перспектив розвитку
1. Сьогодні первинним завданням юридичноїклініки виступає розширення

бази консультацій, зокрема:
- ведуться перемови(на завершальній стадії) з громадською приймальною

народного депутата Д.Лубинця щодо надання можливості консультування

студентами клініцистами;
- досягнута принципова домовленість щодо участі студентів-клініцистів в

роботі БО "Парафіяльний благодійний фонд «КАРІТАС МАРІУПОЛЬ», яка надає

у тому числі юридичні послуги малозабезпеченим верствам населення;
- запланований ряд заходів, щодо правопросвітницької діяльності, у тому

числі проведення уроків зі страхування, фінансової грамотності, інвестування,
особливостей банкрутства фізичнихосіб.

2 Розширення співпраці з адвокати, нотаріусами, організаціями,

підприємствами, установами з метою посилення практичної складовоїдіяльності
студентів ста курсантів, що забезпечить формування компетентностей,

передбачених відповідними ОПП,а саме:
- відвідування юридичних відділів підприємств, організацій, установ м.

Маріуполя (згідно з графіком);
- проведення тренінгу представниками центру надання правової допомоги на

тему: «Системабезоплатної правової допомоги».
- поглиблення взаємозв'язків з Маріупольським місцевим центром з надання

безоплатної вторинної правової допомоги та його територіальними відділами

по роботі з громадянами та з регіональним центром з надання безоплатної

вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях
- продовження співпраці з Регіональним центром з надання безоплатної

вторинноїправової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях;
- проведення заходів з юридичної тематиці в закладах освіти з метою

підвищення правової культури та правової обізнаності школярів, в томучислі
участь студентів/курсантів в проведеннізанять 5ітесі. їам;

-ручасть в заходах в межахдіяльності Асоціації юридичних клінік України.
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