
Інформаційна довідка  

щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги 

Лівобережного київського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги за I квартал  2021 року 

Основні заходи, що були здійснені: 

 

 

13.01.2021р. Робоча зустріч директора Лівобережного київського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Бурчак Лесі 

Іванівни  з працівниками соціальних служб Дніпровського району м.Києва. 

 

            
 

20.01.2021р. Лівобережний КМЦ у партнерстві з ЦБС Дніпровського району 

провів прямий онлайн виступ на тему: «Помилки в земельному кадастрі, види, 

шляхи виправлення, наслідки». 

 

21.01.2021р. за сприяння Асоціації правників України  Леся Бурчак прийняла 

участь у зустрічі з заступницею Міністра юстиції України з питань 

європейської інтеграції Марією Коломієць. 

 

     

                                                                          

 

28.01.2021р. онлайн-вебінар з адвокатом Ігорем  Свєтлічним на тему: 

"Адвокатська етика та практика розгляду скарг щодо поведінки адвоката " 

   

30.01.2021р. участь у Християнському громадському форумі на запрошення ГО  

"Всі разом". 

 



02.02.2021р. підписання меморандуму по співпраці зі службою у справах дітей 

та сім’ї Дарницької РДА 

 

                                
 

 

04.02.2021р. Організація та проведення вебінару "Відповідальність за 

вживання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів та їх аналогів" з 

адвокатом Ігорем  Свєтлічним І.В. (https://www.facebook.com/legalaid.kiev.ua/). 

 

 

       

 

10.02.2021р. Лівобережний КМЦ у партнерстві з ЦБС Дніпровського району 

провів прямий онлайн виступ на тему: «Види цільового призначення земельних 

ділянок, їх особливості та порядок зміни» (https://fb.watch/3Pn3rIRItd/).   

10.02.2021р. Відбулась робоча зустріч керівництва  Лівобережного київського 

місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги  і директора Центру 

соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями Дарницького району – Новік Людмилою Федорівною з питань 

співпраці двох центрів, які спільні заходи можливо провести в 2021 р. для 

вразливих категорій населення, які є клієнтами центрів і як спростити та 

полегшити їм доступ до БПД. За результатами цієї зустрічі було підписано 

меморандум про співпрацю цих двох центрів. 

https://www.facebook.com/legalaid.kiev.ua/
https://fb.watch/3Pn3rIRItd/


 

         
 

11.02.2021р. Організація та проведення онлайн заходу на інформаційній платформі 

ЦБС Дніпровського району м.Києва на тему: "Безпека в Інтернеті. Протидія 

кібербулінгу"(https://www.facebook.com/dniprolib/posts/2830265313901423). 

12.02.2021р. Інформаційно просвітницький захід на тему «Доступ до безоплатної 

правової допомоги» в молодіжному центрі, який відкритий ГО «СОС дитячі 

містечка Україна» та підписання меморандуму про співпрацю з ГО. 

 

                 
 

15.02.2021р. Онлайн зустріч працівника Лівобережного КМЦ Чуприна Ю.І. з  

учнями Бориспільського академічного ліцею 9-го класу на уроці права на тему: 

"Законодавство у сфері захисту прав споживачів.  

        

https://www.facebook.com/dniprolib/posts/2830265313901423?__cft__%5b0%5d=AZVQaeVzyE8Q6O_ZJK-EXo07SO9Agu7uWDsidL__Ezljo8DpC8lmO6DkEO-cJAfRqwVmhOMOteRmx26UB2XfLz572_lisnghEy8BQSCHCNhbhQ3ocqBNw_8tx4TsPL-bQy0&__tn__=q


17.02.2021р. Відбувся семінар в Центрі сім’ї та молоді Дарницького району 

міста на тему: «Правова та нормативна база щодо гендерної рівності в Україні». 

 

                
 

24.02.2021р. Директор Бурчак Леся та заступник начальника відділу 

правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги  Резніченко 

Вікторія відвідали школу  EV Private school на запрошення керівництва і 

провели уроки права для учнів 1-2 класу, на яких в веселій  ігровій формі 

розмірковували з дітьми про їх права: право на життя та розвиток, на житло, на 

ігри, на чисте довкілля, на захист під час збройних конфліктів, право мати 

власну думку та її висловлювати. 

 

                  

 

02.03.2021р. Відеовиступ директора Лівобережного київського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Бурчак Л.І. та 

адвоката, голови секції відновного правосуддя Комітету захисту прав людини 

НААУ, третейського судді суду «Третейський суд при Українському 

національному комітеті Міжнародної торгової палати» Свєтлічного І. В. на 

тему: "Чи можливе звільнення від кримінального покарання неповнолітніх? Які 

види угод між потерпілим і правопорушником існують в кримінальному 

процесі? Хто і яким чином може взяти правопорушника на 

поруки?"(https://www.facebook.com/legalaid.kiev.ua/). 

 

17.03.2021р. Участь директора Лівобережного київського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Бурчак Л.І. в засіданні 

https://www.facebook.com/legalaid.kiev.ua/


координаційної ради з питань запобігання домашньому насильству і насильству 

за ознакою статі, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми при 

Дарницькій РДА з питання діяльності Лівобережного київського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги щодо запобігання 

та протидії домашньому насильству. 

 

18.03.2021р. Директор Лівобережного київського місцевого центру Бурчак Леся 

провела з ЦБС Деснянського району м.Києва прямий онлайн виступ на тему: 

«Право власності на землю та право користування земельними ділянками» 

(https://www.facebook.com/legalaid.kiev.ua/). 

 

25.03.2021р. Директор Лівобережного київського місцевого центру Бурчак 

Леся взяла участь в Другій міжкофессійній нараді, присвяченій проблемам 

насилля в сім’ї в рамках громадської ініціативи «Зупини насильство!». 
 

                        

 

 
 

https://www.facebook.com/desnabib/?__cft__%5b0%5d=AZXUpZkJh3zjcOMp_oHcD-35nZSs1zfccNO890L8TJuIr3RaQ3_u9G5TTXkS4TVnTVmQQSbYdGUN6OF6JZkOHw8g7OKAqZ8FEnsTnttHinJtZzr6NRqdCmh6c53xtGTikCa8vsz_tbFod_PTOHeqJkteXrlrvnIcuDSzXzXcCsWh_g&__tn__=kC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/legalaid.kiev.ua/

