
Інформаційна довідка  

щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги 

Лівобережного київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги за II квартал  2021 року 

 

Основні заходи, що були здійснені: 

 

6 квітня 2021р. Організація  проведення запису правового семінару для учнів 

9-в класу Бориспільського академічного ліцею «Звільнення від кримінального 

покарання неповнолітніх, що таке відновне правосуддя?». 

 

 
 

 

6 квітня  2021 р. Організація та проведення інформаційно- просвітницького 

заходу для студентів 1. 2 та 3 курсів юридичного факультету НУБІП на тему 

«Особливості цивільного процесу в першій інстанції суду» в приміщенні школи 

EVPrivateschool на запрошення керівництва  для учнів 1 та 2 класу 

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

14 квітня 2021р. Організація та проведення  онлайн заходу на тему « Новели в 

законодавстві, які стосуються продажу землі сільськогосподарського призначення» 

на інформаційній платформі ЦБС Деснянського району 

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

         22 квітня 2021р. Організація та проведення робочої зустрічі з керівництвом 

Центру у справах дітей та сім’ї Дніпровського району м.Києва. 

 

 
 

24 квітня 2021р. Організація та проведення онлайн заходу на тему 

«Особливості укладення договорів оренди на земельні ділянки» на інформаційній 

платформі ЦБС Дніпровського району м.Києва (https://fb.watch/52E6M4dfhB/). 
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23 та 30 квітня 2021 р. Проведення консультативних та правопросвітницьких 

онлайн зустрічей з засудженими УВП 76, УВП 58, організованими ГО «Золотий Вік 

України»  

 
 

30 квітня 2021р. Організація та проведення відеозапису правового семінару 

спільно з адвокатом Свєтличним Ігорем на тему «Посилення відповідальності за 

окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху» 

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

13 травня 2021р. Організація проведення онлайн-семінару за підтримки ЦБС 

Деснянського району міста Києва на тему пенсійного законодавства. 

 

 
 

18.05.2021р. Організація виступу працівника центу Ковальчук М.С. на 

«Українському радіо» в програмі «Житейські будні» на тему: «Спадкове майно» 

(http://www.nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.html?periodItemID=2819236). 

18.05.2021р. Участь та виступ на круглому столі, на тему «Інституалізація і 

державна підтримка створення установ соціальної адаптації осіб, що звільняються з 

місць позбавлення волі, як вагома складова безпеки суспільства», який був 

організований і проведений ГО «Золотий Вік України» в КМДА. 
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2 червня 2021 р. Відкриття Лівобережного київського бюро безоплатної 

правової допомоги №3. 

 

 
 

 
 

2 червня 2021 р. Організація та проведення зйомок телеканалу «Україна» за 

участю спеціаліста центру Заремби О.А. на тему: «Підвищення пенсій вже з 

першого червня. Кому і на скільки підвищили.(Підвищення пенсій вже з першого 

червня. Кому і на скільки підвищили - YouTube). 

4 червня 2021 р. Організація та проведення правового кінозалу в Київському 

СІЗО та показу фільму «Мавританець» та моделювання правової дискусії з 

ув’язненими та персоналом СІЗО, спільно з адвокатом Свєтличним Ігорем. 
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           15 червня 2021 р. Організація та проведення  працівниками Лівобережного 

київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

спільно з службою у справах дітей та сім’ї Дарницького районної державної 

адміністрацією в місті Києві у київському парку «Таращанець»  інформаційно-

правопросвітницького заходу «Стоп – насильство!» 

 

 

 

 

16 червня 2021 р. Організація  проведення  правопросвітницького заходу до   

Дня Конституції  України в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей №1 на 

тему « Чи знаєш ти свої права?» 

 



                      
 

16 червня 2021р. Організація проведення 16 червня 2021р. зйомок телесюжету 

в приміщенні центру для каналу Kyiv.Live 

(www.youtube.com/channel/UC7Rwwb_LNJMhixpuVmjCEeA/videos).  

17 червня 2021 р. Організація проведення  онлайн лекції на тему « Новели в 

законодавстві про ринок землі» на інформаційній платформі ЦБС Дніпровського 

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

        22 червня 2021р. Участь у брифінгу на тему Досягнення київських центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. УКМЦ 

22.06.2021(https://www.facebook.com/legalaid.kiev.ua;https://www.youtube.com/watch?

v=BsSSizFgXYE). 

24 червня 2021р. Участь в ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Конституція – основа розвитку держави та суспільства», присвяченій 25 – річчю 

прийняття Конституції України та організованій інститутом держави і права ім.. 

В.М. Корецького НАН України по темі: Чи потрібно надавати територіальним 

громадам статус юридичних осіб? Як це відобразиться на правах членів громади? 

Обирати чи призначати суддів в Україні? Чи відповідає система призначення суддів 

засадам Конституції України? Чи гарантує Конституція в повній мірі захист прав 

неповнолітніх?  
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