
ЗВІТ 

 
про діяльність юридичної клініки  

«Соломон» Криворізького факультету 

 ДДУВС за 2016 рік 

 

 

Юридична клініка «Соломон» є структурним підрозділом Криворізького 

факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 

створена як база для практичного навчання здобувачів вищої освіти. Свою 

діяльність юридична клініка здійснює відповідно до Положення про юридичну 

клініку «Соломон», затвердженого дорученням Криворізького факультету 

ДДУВС від 30.09.2016 № 9.  

Головне призначення юридичної клініки полягає у створенні умов для 

надання безоплатної правової допомоги соціально незахищеним верствам 

населення, забезпечення безперервної практичної спрямованості професійної 

освіти.  

Консультантами юридичної клініки є студенти Криворізького факультету 

ДДУВС згідно графіку чергувань, який складається щомісячно і затверджується 

деканом Криворізького факультету ДДУВС. Студентами – консультантами 

юридичної клініки в період з 05.10.2016 року по 29.12.2016 року були:      

Мацюк Є.С., Яворська М.С., Коваленко І.С.. Тимошенко М.В., Чабаненко Д.С., 

Якушев І.В., Конкін І.В., Мацак М.Д., Мельнікова К.О., Ярова Б.Г.,              

Буряк О.С., Гаврикова А.Ю., Гузенко О.О., Макаренко Д.Г. 

Викладачами – кураторами юридичної клініки протягом звітнього періода 

були: професор кафедри правових дисциплін Криворізького факультету, к.ю.н., 

доцент Ніколайченко Г.М., старший викладач циклу загально – правових 

дисицплін ВППП Криворізького факультету ДДУВС, к.ю.н. Сіроштан Ю.В., 

старший викладач циклу загально – правових дисицплін ВППП Криворізького 

факультету Шутов П.В., старший викладач циклу загально – правових 

дисицплін ВППП Криворізького факультету ДДУВС Лучко О.А. 

Юридична клініка офіційно співпрацює з Першим та Другим 

криворізькими місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги  (Меморандум про співпрацю від 02.11.2016). 

Реєстрація звернень громадян за правовою допомогою здійснюється у 

журналі обліку звернень громадян юридичної клініки «Соломон» та в 

електронному вигляді. 

 

Правопросвітницька робота юридичної клініки «Соломон» у 2016 році. 

 

У 2016 році були виконані наступні правопросвітницькі заходи: 

 

1) 28.10.21016 студенти 1 курсу Криворізького факультету ДДУВС  

прийняли участь у Форум –театрі «Як захистити права людини», який було 

організовано громадською правозахисною організацією «Фондом професійного 

розвитку». У даному заході прийняли участь представники Першого 
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криворізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної  правової 

допомоги, представники правозахисних організацій, психологи та викладачі 

навчальних закладів м. Кривого Рогу.  

2) 02.11.2016 року на базі Криворізького факультету ДДУВС спільно з  

Першим та Другим криворізькими місцевими центрами з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, представниками відділу освіти і науки 

виконкому Криворізької міської ради проведено круглий стіл «Посилення 

правоспроможності громад»; 

3) з метою створення належного дієвого механізму взаємодії між 

навчальним закладом та правозахисними органами і організаціями, сприяння 

посилення правової спроможності громад, організації спільних заходів, 

спрямованих на підвищення рівня правової інформованості осіб щодо права на 

безоплатну правову допомогу, 02.11.2016 року було укладено Меморандум про 

співпрацю та взаємодію між Першим та Другим криворізькими місцевими 

центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

4) 25.11.2016 року з метою налагодження взаємодії юридичної клініки 

«Соломон» з громадськими правозахисними організаціями, було організовано 

зустріч викладацького складу Криворізького факультету ДДУВС з 

представником громадської організації «Волонтерська платформа» Бурлакою 

С.В., визначені напрямки подальшої співпраці в частині проведення спільних 

тренінгів та семінарів, направлених на підвищення правовової свідомості та 

культури, проведено тренінг «Підвищення концентрації уваги аудиторії».  

5) проведено леккції - бесіди:  

5.1. Сіроштаном Ю.В.  з викладацьким складом Криворізького 

факультету ДДУВС на тему: «Антикорупційне  законодавство»; з учнями 

Криворізької СШ № 22, Військового ліцею з підвищеною фізичною 

підготовкою на тему: «Насильство в сімї»; 

  5.2. Лучко О.А.  з учнями СШ № 24 м. Нікополь «Особливості 

кримінальної відповідальності неповнолітніх»; 

  5.3. Ніколайченко Г.М. з учнями Криворізької СШ № 70, № 109 на тему 

«Профілактика крадіжок», «Права людини і громадянина». 

 5.4. Шутовим П.В. з учнями криворізької СШ № 114 на тему: «Втягнення 

неповнолітніх у злочинну діяльність» 

 

 

Надання безоплатної правової допомоги юридичною клінікою 

«Соломон». 

 

За період з 05.10.2016 по 31.12.2016 року до юридичної клініки 

«Соломон» за консультацією звернулося 32 особи, з них: особисто: 30, за 

телефоном: 2 , електронною поштою - 0 

 Під час звітнього періоду викладачами – кураторами надано 

консультацій: 

1. Ніколайченко Г.М. – 18 (56%) 

2. Лучко О.А. – 13 (41 %) 

3. Сіроштан Ю.В. – 1 (3%). 
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Надання консультацій 

викладачами - кураторами

Ніколайч

енко Г.М.

56%

Лучко 

О.А.

41%

Сіроштан 

Ю.В.

3%

Ніколайченко Г.М. Лучко О.А. Сіроштан Ю.В.

 
 

 До юридичної клініки «Соломон» зверталися за такими питаннями: 

1) право соціального забезпечення (питання отримання субсидій) – 7 (22 %) 

2) пенсійного права  - 7 (22%); 

3) цивільного права (порядку спадкування) – 6 (19%); 

4) сімейного права – 4 (12 %) 

5) житлового права – 3 (9%) 

6) трудового права – 2 (7%) 

7) з інших питань – 3 (9%) 
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Розподіл звернень до юридичної клініки 

"Соломон" за галузями права

право 

соціального 

забезпечення

22%

пенсійне право

22%

цивільне право 

19%

житлове право

9%

трудове право

7%

сімейне право

12%

інші питання

9%

право соціального забезпечення пенсійне право

цивільне право житлове право

трудове право сімейне право

інші питання

 

 

Всім особам надано консультацію з правових питань, з них надано  

допомогу у складанні скарги до суду – 2 (на дії органів державної виконавчої 

служби), допомога  у складанні цивільного позову – 1 (позов про позбавлення 

права користування житлом).   

 

 


