
 
 
 
 
 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
 

щодо виконання Правобережного київського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги річного плану діяльності  

на 2021 рік у ІІ кварталі 
 
 

 

  



Розділ І. Основні заходи, що були здійснені за пріоритетами: 
 

5 квітня 2021 року фахівці Центру взяли участь у телевізійному проекті «Маю 

право» телеканалу «Дом», де роз’яснювали глядачам, які можуть бути накладені 

стягнення за порушення порядку перетинання державного кордону 

(https://youtu.be/8aniwkSL_9w). 

7 квітня 2021 року фахівці Центру взяли участь у телевізійному проекті «Маю 

право» телеканалу «Дом», де роз’яснювали глядачам, як отримати компенсацію за 

недоліки товару (https://youtu.be/Jb6XikbnnOY). 

8 квітня 2021 року фахівці 

Центру взяли участь у правничому 

семінарі для безробітних на базі 

Святошинської районної філії 

Київського міського центру 

зайнятості з земельних питань та 

питань доступу до безоплатної 

правової допомоги. 

9 квітня 2021 року фахівці Центру провели організаційну зустріч з адвокатами, з 

якими укладено договори (контракти) про надання безоплатної вторинної правової 

допомоги з питань особливостей роботи та 

співпраці під час посилених карантинних 

обмежень у місті Києві. 

12 квітня 2021 року фахівці Центру взяли 

участь у зустрічі зі студентами факультету 

міжнародної торгівлі та права Київського 

національного торгово-економічного 

університету в рамках заходу «Юрист: професія 

сильних», де виступили з доповіддю 

«Безкоштовний адвокат від держави: міф чи 

реальність?».  

13 квітня 2021 року фахівці Центру взяли участь у вебінарі на базі Центральної 

районної бібліотеки імені Ф.М. Достоєвського з теми: «Цільове призначення 

земельної ділянки. Порядок та умови зміни цільового призначення». 

16 квітня 2021 року фахівці Центру взяли участь у телевізійному проекті «Маю 

право» телеканалу «Дом», де роз’яснювали глядачам, чи являється окупація АРК 

Крим підставою для невиплати іпотеки (https://youtu.be/QlFCPavU9ZA). 



21 квітня 2021 року фахівці Центру взяли участь у засіданні Координаційної 

ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству при Київській міській 

державній адміністрації. 

29 квітня 2021 року фахівці Центру 

взяли участь у правничому вебінарі на базі 

Публічної бібліотеки імені Лесі Українки з 

теми: «Заповіт: юридичний документ чи 

папірець, що оспорюється в суді». 

5 травня 2021 року фахівці Центру 

взяли участь у телевізійному проекті «Маю 

право» телеканалу «Дом», де роз’яснювали глядачам, що таке земельний сервітут 

(https://youtu.be/D3bpbQxxph0). 

7 травня 2021 року фахівці Центру взяли участь у телевізійному проекті «Маю 

право» телеканалу «Дом», де роз’яснювали глядачам, як отримати недоотриману 

пенсію (https://youtu.be/4gnHRW3Hd9E). 

12 травня 2021 року фахівці Центру взяли участь у телевізійному проекті «Маю 

право» телеканалу «Дом», де роз’яснювали глядачам, як законом регулюються 

правила добросусідства (https://youtu.be/sZZRYYvsv8Y). 

11 травня 2021 року фахівці Центру взяли 

участь у вебінарі на базі Центральної районної 

бібліотеки імені Ф.М. Достоєвського з теми: 

«Охорона земель. Основні вимоги до охорони 

земель. Відповідальність за забруднення земель». 

13 травня 2021 року фахівці Центру взяли 

участь у онлайн-форумі про кар’єру, де виступили з 

доповіддю на тему: «Особливості захисту честі, 

гідності та ділової репутації від протиправних дій в мережі-Інтернет». 

13 травня 2021 року фахівці Центру взяли участь у вебінарі на базі Центральної 

бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка для дітей м. Києва  

з теми: «Як захистити дитину від знущання в 

школі: юридичні особливості». 

17 травня 2021 року фахівці Центру 

взяли участь у телевізійному проекті «Маю 

право» телеканалу «Дом», де роз’яснювали 

глядачам, чи потрібно оформлювати опіку над дитиною, якщо один із батьків 

виїжджає закордон (https://youtu.be/2VKZwvqtmW8). 



19 травня 2021 року фахівці Центру здійснили виїзд до Київського міського 

центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству, з метою надання 

первинної правової допомоги постраждалим від домашнього насильства. 

19 травня 2021 року фахівці Центру здійснили виїзд до офісу громадської 

організації «Ла Страда – Україна», з метою надання первинної правової допомоги 

постраждалим від домашнього насильства на Всеукраїнській гарячій лінії з протидії 

домашньому насильству. 

20 травня 2021 року фахівці Центру взяли участь у онлайн-заході для членів 

правничої клініки Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

20 травня 2021 року фахівці Центру взяли участь у правничому онлайн-семінарі 

для молоді на базі Солом’янської районної філії Київського міського центру зайнятості 

з питань особливостей працевлаштування молоді. 

21 травня 2021 року фахівці 

Центру взяли участь у правничому 

вебінарі на базі Публічної бібліотеки 

імені Лесі Українки з теми: 

«Доступність для громадян 

державних електронних реєстрів як 

критерій ефективності та прозорості 

Уряду України». 

21 травня 2021 року фахівці Центру взяли участь у телевізійному проекті «Маю 

право» телеканалу «Дом», де роз’яснювали глядачам, яким чином отримати 

земельну ділянку сільськогосподарського призначення 

(https://youtu.be/S6bGeXHua8s). 

2 червня 2021 року фахівцями нашого Центру було запущено роботу 

Правобережного київського бюро правової допомоги №4, який знаходиться за 

адресою: м. Київ, вул. Генерала Геннадія Воробйова, 6. 

3 червня 2021 року фахівці Центру надали 

коментар для слухачів Українського радіо «Голос 

Києва», де роз’яснювали слухачам, яким чином 

отримати безоплатну правову допомогу у місті 

Києві. 

4 червня 2021 року фахівці центру також 

долучилися до марафону публічних кінозалів центрів безоплатної вторинної правової 

допомоги. Переглядали кіно-стрічку "Любов, смерть і роботи" - серіал-антологію про 

виклики сьогодення, важливості вирішення проблем у правовий та цивілізований 

спосіб, а також наслідків діджиталізації. 

https://youtu.be/S6bGeXHua8s


5 червня 2021 року фахівці Центру 

долучилися до ініціативи святкування Дня 

захисту дітей, а тому в парку імені Островського 

нагадували киянам про основні права та 

обов'язки дітей. 

З 7 до 18 червня 2021 року – на базі Центру 

в дистанційному режимі проходили практику 25 

студентів факультету міжнародної торгівлі та 

права Київського національного торговельно-економічного університету. 

8 червня 2021 року фахівці Центру взяли участь у вебінарі на базі Центральної 

районної бібліотеки імені Ф.М. Достоєвського з теми: «Спадкування земельної 

ділянки, земельних часток паїв. Порядок оформлення спадщини на земельні 

ділянки» в рамках проєкту «Право на право». 

9 червня 2021 року фахівці Центру взяли участь у Координаційні раді з питань 

протидії та запобігання домашньому насильству Солом’янського району міста Києва. 

10 червня 2021 року фахівці Центру взяли участь у Форумі для молоді, що був 

організований Київським міським центром служби зайнятості, де виступили з темою: 

«Трудові гарантії для молоді під час працевлаштування». 

10 червня 2021 року 

фахівці Центру надали 

правничий коментар для 

телеканалу «КиївLIVE», в якому 

розповідали про порядок 

надання громадянам 

безоплатної вторинної правової 

допомоги 

(https://youtu.be/ib3iwrMDBpg?t=28879). 

11 червня 2021 року фахівці Центру надали правничий коментар для 

телеканалу «ПравдаТУТ», в якому розповідали Яким чином закон регулює питання 

розміщення місць для парковок біля будинку та як повинні вирішуватися проблеми 

благоустрою прибудинкової території 

(https://www.youtube.com/watch?v=mlMxpVPYogs). 

12 червня 2021 року Центром було проведено атестацію (оцінку знань) штатних 

юристів Центру, яких перевіряли знання з цивільного, трудового, сімейного, 

земельного та інших галузей права, а також навички поведінки у стресових ситуаціях. 



13 червня 2021 року фахівці нашого Центру 

долучилися до святкових заходів з нагоди Дня батька 

- в парку "Відрадний", де вони роз'яснювали киянам 

не тільки про їх права, але і про механізми їх 

реалізації. 

14 червня 2021 року фахівці Центру надавали 

первинну правову допомогу ветеранам війни та 

членам їх сімей на виїзного консультативного 

дистанційного пункту, який функціонує на базі 

ВетеранХаб. 

16 червня 2021 року фахівці Центру взяли 

участь у Координаційні радій з питань протидії та 

запобігання домашньому насильству Оболонського 

району міста Києва. 

16 та 23 червня 2021 року фахівці Центру 

здійснили виїзд до Київського міського центру 

гендерної рівності, запобігання та протидії 

насильству, з метою надання первинної правової 

допомоги постраждалим від домашнього 

насильства. 

16 та 23 червня 2021 року фахівці Центру здійснили виїзд до Громадської 

організації «Ла Страда – Україна» з метою надання первинної правової допомоги 

постраждалим від домашнього насильства. 

17 червня 2021 року фахівці Центру надали коментар для слухачів Українського 

радіо «Голос Києва», де роз’яснювали слухачам, яким чином протидіяти асоціальній 

поведінці сусідів по будинку. 

17 червня 2021 року фахівці Центру здійснили робочу зустріч з Уповноваженою 

міського голови з прав людей з інвалідністю, де обговорювали перспективні 

напрямки співпраці. 

17 червня 2021 року фахівці Центру взяли участь у правничому онлайн-семінарі 

для людей з інвалідністю на базі Святошинської районної філії Київського міського 

центру зайнятості з питань особливостей працевлаштування людей з інвалідністю. 

18 червня 2021 року фахівці Центру здійснили робочу зустріч з представниками 

відкритого простору «ВцентріХАБ», де обговорювали перспективні напрямки 

співпраці. 



22 червня 2021 року фахівці Центру взяли участь у 

прес-брифінгу з питань підведення підсумків роботи 

київських місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

24 червня 2021 року фахівці Центру взяли участь у 

вуличній акції «Правовий паркан» з нагоди Дня Конституції 

України, на якій підвищували правову обізнаність киян у 

сфері знання Конституції України. 

25 червня 2021 року фахівці Центру підписали 

Меморандум про співпрацю з відкритим простором 

«ВцентріХаб», в якому плануються проведення різного 

роду правопросвітницькі та комунікаційні заходи. 

 


