
Національний технічний університет  
«Дніпровська політехніка» — відповідність часу! 

 

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА «PRO BONO» 

ІГСН  НТУ «ДП» 

безоплатна правова допомога 

консультація надається студентами ІІІ-V курсів  

денної форми навчання під керівництвом 

викладачів – кураторів – практикуючих юристів 

 

                                                                                                                                                                м. Дніпро 

План-підсумок (короткостроковий період) 

роботи юридичної клініки на І - півріччя 2022р. 

Назва юридичної клініки: «PRO BONO» 

Плановий період: І півріччя 2022р. 

Ім'я та посада особи, що складала план: керівник ЮК – Лілія МАХОВА 

 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Навчальні дисципліни, спецкурси, які викладаються для студентів юридичної клініки: «Клінічна 

юридична практика»; «Друга клінічна практика», «Складання процесуальних документів». 

Кількість залучених викладачів-кураторів: керівник ЮК + викладач-куратор 

Кількість залучених студентів: 10 осіб + вільні слухачі. 

 

ІІ. НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

Кількість звернень у ЮК: загальна 28 осіб; чоловіків/жінок – 8/20; 
Категорія осіб – клієнтів ЮК: пенсіонери – 13; безробітні - 6; працюючі – 1; студенти - 8. 

Вікова категорія клієнтів ЮК: 21-70 р.р. 

Кількість вирішених справ: 28 

Скарги ра роботу ЮК: відсутні. 
Галузі права, щодо яких було звернення: трудове, цивільне, соціальний захист, сімейне, житлове, цивільне 

процесуальне. 

Кількість повторних звернень громадян, але з інших справ: 4 
Викладацький корпус: керівник ЮК+ викладач-куратор. 

 

ІІІ. ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКА, ЕКСПЕРТНО-ПРАВОВА ТА НОРМОТВОРЧА РОБОТА 
1. Участь у: 

-  Всеукраїнській науково-практичній конференції «ПРАВО ТА СУСПІЛЬСТВО В РЕАЛІЯХ 

КАРАНТИННОГО ПЕРІОДУ», проведена юридичним факультетом Державного університету 

інфраструктури та технологій інституту управління, технологій та права, м. Київ, 24 лютого 2022 р.: 
ТЕМИ ТЕЗ: 

1) КВЕД в роботі суб’єктів господарювання України: особливості обрання та внесення змін, с.119-123;  

2) Ефективність запровадження медіації, як альтернативного методу вирішення конвлікту в господарських 
спорах, с.115-117. 

 

2. Проведення онлайн «круглого столу» на теми: 
- Введення воєнного стану: поняття, обмеження. 

- Зміни трудового законодавства під час дії воєнного стану. 

 

3. Проведення роботи з систематизації й аналізу рішень  Європейського  Суду  з  прав  людини. 
 

4. Співпраця з Дніпровським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

 
5. Співпраця з Радою адвокатів Дніпропетровської області; участь у онлайн-тренінгах та практичних 

заходах. 

 

План - виконано в повному обсязі:                                                                            

                 Керівник ЮК _______________Лілія МАХОВА
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