
 
 
 
 
 
 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
 

щодо виконання Правобережним київським місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги річного плану діяльності  

у ІV кварталі 2021 року 
 
 

 

  



Основні заходи, що були здійснені у ІV кварталі 2021 року: 
 

 1 жовтня 2021 року фахівці Центру в рамках Університету третього віку для 

людей старшого віку Солом’янського району м. Києва провели правопросвітницький 

захід з теми «Особливості карантинних обмежень у м. Києві»; 

 7 жовтня 2021 року фахівці Центру 

взяли участь у правопросвітницькому 

заході для дітей у МКЦ «АРТЕК», де 

організували правничу вікторину: «Я 

знаю свої права!»; 

 8 жовтня 2021 року фахівці Центру 

в рамках Університету третього віку для 

людей старшого віку Солом’янського 

району м. Києва провели 

правопросвітницький захід з теми 

«Права та гарантії для людей пенсійного віку»; 

 8 жовтня 2021 року фахівці Центру відвідали учнів загальноосвітньої школи № 

226 Оболонського району м. Києва, де провели з ними бесіду стосовно прав та 

обов’язків громадян у правовій державі; 

 8 жовтня 2021 року фахівці Центру взяли участь у онлайн-семінарі на базі 

Центральної бібліотеки імені Лесі Українки, де пояснювали про особливості 

правового захисту постраждалих від домашнього насильства; 

 12 жовтня 2021 року фахівці Центру взяли участь у онлайн-семінарі на базі 

Центральної районної бібліотеки імені Ф. Достоєвського з 

теми: «Примусове відчуження земельних ділянок та 

інших об’єктів нерухомого майна з мотивів суспільної 

необхідності. Порядок відчуження. Судова практика»; 

 13 жовтня 2021 року фахівці Центру взяли участь у 

онлайн-семінарі за участі адвоката системи безоплатної 

правової допомоги Мойсеєнко Наталії з теми: «Гарантії та 

пільги для військовослужбовців»; 

 19 жовтня 2021 року фахівці Центру відвідали учнів 

загальноосвітньої школи № 64 Солом’янського району м. 

Києва, де провели з ними бесіду стосовно прав та обов’язків 

громадян у правовій державі з нагоди Дня відповідальності 

людини; 



 22 жовтня 2021 року фахівці Центру в рамках 

Університету третього віку для людей старшого віку 

Солом’янського району м. Києва провели 

правопросвітницький захід з теми «Забезпечення прав 

людей з інвалідністю та маломобільних груп»; 

 20 та 27 жовтня 2021 року фахівці Центру здійснювали 

виїзне надання безоплатної правової допомоги для 

постраждалих від домашнього насильства та базі Київського 

міського центру гендерної рівності, протидії насильству; 

 20 та 27 жовтня 2021 року фахівці Центру здійснювали надання безоплатної 

правової допомоги для постраждалих від домашнього насильства на Національній 

гарячій лінії з протидії домашньому насильству громадської організації «Ла Страда – 

Україна»; 

 У жовтні фахівці Центру долучилися до телевізійного проекту «Маю право» 

телеканалу «Дом», де надавали відеоконсультації з наступних тем: 

 «Визнання страхового стажу на окупованій території» (16.10.2021) 

(https://youtu.be/TWE-0aNRJTw?t=282); 

 «Поліпшення житлових умов внутрішньо переміщених осіб» (16.10.2021) 

(https://youtu.be/TWE-0aNRJTw?t=521); 

 «Особливості встановлення факту смерті на окупованій  територій» 

(2.10.2021) 

(https://youtu.be/6DGgFckSooM?t=346); 

 «Особливості отримання свідоцтва про смерть за місцем фактичного 

проживання спадкоємців» (2.10.2021) 

(https://youtu.be/6DGgFckSooM?t=615) 

 «Порядок отримання компенсації за «пакунок малюка» (2.10.2021) 

(https://youtu.be/6DGgFckSooM?t=39); 

 28 жовтня 2021 року фахівці Центру взяли участь у Х Правничій школі Академії 

адвокатури України для юридичних клінік на тему: 

«Законодавчі зміни в земельному законодавстві: сучасні 

тенденції та судова практика»; 

 5 листопада 2021 року фахівці Центру в рамках 

Університету третього віку для людей старшого віку 

Солом’янського району м. Києва провели 

правопросвітницький захід з теми: «Особливості доступу 

громадян до публічної інформації»; 

https://youtu.be/TWE-0aNRJTw?t=521
https://youtu.be/6DGgFckSooM?t=346
https://youtu.be/6DGgFckSooM?t=39


 9 листопада 2021 року фахівці Центру 

взяли участь у онлайн-семінарі на базі 

Центральної районної бібліотеки імені Ф. 

Достоєвського з теми: «Особливості 

укладання договорів оренди земель 

сільськогосподарського призначення»; 

 12 листопада 2021 року фахівці Центру в 

рамках Університету третього віку для людей старшого віку Солом’янського району м. 

Києва провели правопросвітницький захід з теми: «Порядок укладення договорів 

довічного утримання»; 

 19 листопада 2021 року фахівці центру провели онлайн-семінар для студентів 

факультету міжнародної торгівлі та права Київського національного торговельно-

економічного університету з теми «Запобігання та протидія домашньому 

насильству»; 

 15-16 листопада, 17-18 листопада, 22-23 листопада 2021 року фахівці Центру 

долучилися до тренінгу для спеціалістів та спеціалісток центрів безоплатної правової 

допомоги, як суб’єктів що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству, щодо посилення спроможності у наданні гендерно-

чутливих, інклюзивних правових послуг постраждалим від домашнього насильства у 

громадах, що був організований Фондом ООН у галузі народонаселення; 

 25 листопада 2021 року фахівці Центру долучилися до старту Всесвітньої акції 

«16 днів проти насильства» у різних районах 

міста Києва.  Так, разом з Київським міським 

центром гендерної рівності, запобігання та 

протидії насильству та їх партнерами у парку 

імені Котляревського встановлювали міні-

скульптуру «Дерево допомоги». Тоді ж як на 

Спортивній площі ми розгорнули 

консультаційний пункт доступу до безоплатної 

правової допомоги в рамках початку кампанії 

"Річ у тім 2.0". 

 26 листопада 2021 року фахівці Центру в 

рамках Університету третього віку для людей старшого віку Солом’янського району м. 

Києва провели правопросвітницький захід з теми: «Місцева система запобігання 

домашньому насильства та насильству за ознакою статі»; 

 2, 9, 16, 23 листопада 2021 року фахівці Центру здійснювали виїзне надання 

безоплатної правової допомоги для киян та базі «Вцентрі ХАБ: Оболонь». 



 17 та 24 листопада 2021 року фахівці Центру здійснювали виїзне надання 

безоплатної правової допомоги для постраждалих від домашнього насильства та базі 

Київського міського центру гендерної рівності, протидії насильству; 

 17 та 24 листопада 2021 року фахівці Центру здійснювали надання безоплатної 

правової допомоги для постраждалих від домашнього насильства на Національній 

гарячій лінії з протидії домашньому насильству громадської організації «Ла Страда – 

Україна»; 

 1 грудня 2021 року фахівці Центру взяли участь у онлайн-семінарі на базі 

Центральної бібліотеки імені Лесі Українки з теми: «Права людини та карантин; 

законні обмеження та протиправне свавілля»; 

 2 грудня 2021 року в рамках проведення 

Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 

на Арсенальній площі наші юристи спільно з 

правоохоронцями Печерського управління 

поліції та співробітниками Служби у справах 

дітей та сім’ї Печерської РДА привернули увагу 

киян до проблем домашнього насильства та 

алгоритмів протидії такому ганебному явищу; 

 3 грудня 2021 року фахівці Центру в рамках 

Університету третього віку для людей старшого віку Солом’янського району м. Києва 

провели правопросвітницький захід з теми: «Порядок оформлення інвалідності в 

Україні»; 

 3 грудня 2021 року фахівці Центру взяли участь у 

правопросвітницькому заході для курсантів Національної 

академії внутрішніх справ з питань особливостей надання 

правової допомоги людям з інвалідністю; 

 3 грудня 2021 року фахівці Центру презентували 

фахівцям Червоноградського місцевого центру БВПД 

особливості доступу киян до безоплатної правової 

допомоги в рамках обміну досвіду; 

 6 грудня 2021 року фахівці Центру взяли участь у нараді заступників директорів 

шкіл Шевченківського району міста Києва щодо особливостей доступу дітей до 

безоплатної правової допомоги та основ законодавства у сфері протидії домашньому 

насильству; 

 9 грудня 2021 року фахівці Центру взяли участь у 

правопросвітницькому заході для учнів 

загальноосвітньої школи № 179 Голосіївському районі 

м. Києва з питань особливостей захисту прав дитини; 



 9 грудня 2021 року фахівці Центру взяли участь у VI 

науково-практичній онлайн-конференції Інституту права та 

суспільних відносин ВМУРЛ "Україна" з теми: "Права 

людини: історія та сучасність", на якій розповідали про 

особливості забезпечення права на справедливий суд для 

людей, які порушили карантинні обмеження; 

 10 грудня 2021 року фахівці Центру в рамках 

Університету третього віку для людей старшого віку 

Солом’янського району м. Києва провели правопросвітницький захід з теми: «Права 

та пільги для внутрішньо переміщених осіб»; 

 10 грудня 2021 року фахівці Центру взяли 

участь у правопросвітницькому заході для учнів 

загальноосвітньої школи № 306 Деснянського 

району м. Києва з питань особливостей захисту 

прав дитини; 

 14 грудня 2021 року фахівці Центру взяли 

участь у правопросвітницькому заході для учнів 

Спеціалізованої школи № 64 Солом’янського 

району м. Києва з питань особливостей захисту 

прав дитини; 

 15 грудня 2021 року фахівці Центру взяли участь у правопросвітницькому заході 

для студентів Вищого професійного коледжу № 33 Святошинського району м. Києва 

з питань особливостей захисту прав молоді; 

 17 грудня 2021 року фахівці Центру в рамках Університету третього віку для 

людей старшого віку Солом’янського району м. Києва провели правопросвітницький 

захід з теми: «Порядок оформлення інвалідності в Україні»; 

 7 та 14 грудня 2021 року фахівці Центру здійснювали виїзне надання 

безоплатної правової допомоги для киян різних соціальних груп на базі «Вцентрі ХАБ: 

Оболонь»; 

 14 грудня 2021 року фахівці Центру взяли участь у онлайн-семінарі на базі 

Центральної районної бібліотеки імені Ф. Достоєвського з теми: «Публічна 

кадастрова карта та порядок користування. Порядок отримання електронного 

підпису»; 

 15, 22 грудня 2021 року фахівці Центру здійснювали виїзне надання безоплатної 

правової допомоги для постраждалих від домашнього насильства та базі Київського 

міського центру гендерної рівності, протидії насильству; 

 15 та 22 грудня 2021 року фахівці Центру здійснювали надання безоплатної 

правової допомоги для постраждалих від домашнього насильства на Національній 



гарячій лінії з протидії домашньому насильству 

громадської організації «Ла Страда – Україна»; 

 29 грудня 2021 року проведено онлайн 

правничий турнір для різних соціальних груп 

«Кубок правобережного», з метою підвищення 

правової обізнаності киян у різних галузях 

права. 

 


