
Інформаційна довідка  

щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги 

Лівобережного київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги за III квартал  2021 року 

 

Основні заходи, що були здійснені: 

 

02 липня 2021 р. Участь директора  Лівобережного київського місцевого 

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

проведенні в МДЦ «Артек» правового квесту «У пошуках скарбу гетьмана Пилипа 

Орлика» для юних артеківців (https://bit.ly/3qHRVlA). 

 

            
 

06 липня 2021 р.  Участь в передачі «Старт ринку землі» на ТБ UA:Київ, 

Суспільне, студія "Сьогодні головне" головного спеціаліста Лівобережного 

київського бюро правової допомоги №1 Павла Поповича 

(https://www.youtube.com/watch?v=bfhIS7594vk). 

 

08 липня 2021 р. команда Лівобережного київського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги надала первинну правову 

допомогу батькам, що мають дітей з інвалідністю та сім'ям зі складними життєвими 

обставинами в режимі відеоконференції у форматі "Питання- відповіді". Зустріч 

була організована спільно з благодійною організацією "Міжнародний благодійний 

фонд Гарних справ" (https://www.facebook.com/legalaid.kiev.ua/). 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3qHRVlA&h=AT1P4Mjv1rW9An8VtZIPGJv7lX9ly-exX7AgXTEQgwCwuV2UZrDuCXyR508ffINfqlj6fmCDzGAycXWEkWnf_CnZOfqyj8Itx36O5WrwLbggATY07vXMXgw7c5_z4Eqe9uo7eJmE9cu7-BRx_oDDbxaCex01y0iYD6OpZvYprCXx3RoM8v7R4yQs8y9HSuWw7VInhu2F0WQ7-4KuVA28NX5vxLPgX8ygpWwr5K20YuAA9aidnCxfgyG9hTobwuV_6Hwu8ZMkLGgq8dE7Fqwzx_0qyJ3P-Bc-bC_Ub9diE0lsr8M1xObzZySXrxJH4UYbKT4LPmZwcLHI1H4z5TKlboN2PalStHkh7hDP1jfCJccX36_hjBY2awMRhfEH8YWguyK2FUxPx0k-ItG-2WHbT5566aJBuPoKbb2A38Kx8RxcDAURAoHPPJhPOx_41xO96QLTED0jxFBDewfhMc3IbI10Zc21mCi1Spz7E29f2hkkqzeg-M2pD6eHt2n9XK_aHJYEw_dRwZa0pUTjZsRSuZEOXN_EfP-zOl0nVIuRgC3PnVTmCzgvDIor_6bvyNi8_yly0dCa8vR0wmyGGfuDX0CIxefrl8Oj3eX5Yg
https://www.youtube.com/watch?v=bfhIS7594vk
https://www.facebook.com/legalaid.kiev.ua/


                    
08 липня 2021 р. «Які підсумки першого тижня продажу землі 

сільськогосподарського призначення? Скільки угод про продаж було укладено? Які 

існують перестороги та ризики в процесі куплі -продажу?» Про це на сторінці ЦБС 

Деснянського району м. Києва в прямому ефірі розповів головний спеціаліст 

Лівобережного бюро правової допомги №1 Попович Павло Борисович 

(https://www.facebook.com/201144543310365/videos/322870936199873). 

 

29 липня 2021 року працівники Лівобережного київського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги прийняли участь в 

правопросвітницькому заході в МДЦ Артек, з метою ознайомлення дітей з 

конституційними правами людини та громадянина закріпленими, в розділі 2 

Конституції України «ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І 

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

 



    

 
 

30 липня 2021 р. Організація та проведення  у парку "Таращанець" 

інформаційно-просвітницького заходу з нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі 

людьми. Мешканці району мали нагоду отримати інформацію про основні ознаки 

протидії та запобіганню торгівлі людьми; про  установи які надають допомогу 

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

 

  



 

12 серпня 2021 р. Організація та проведення  головним спеціалістом 

Лівобережного київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Павлом Поповичем онлайн заходу на інформаційній платформі 

ЦБС Деснянського району м.Києва на тему:  «Самозаліснені землі» 

(https://fb.watch/7kQFyCGGSG/). 

 

12 серпня 2021 р. До Міжнародного дня молоді головний спеціаліст 

Лівобережного київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Вікторія Мала розповіла про правові аспекти легального 

працевлаштування молоді в Україні на Фейсбук-сторінці Центру  

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

 

20 серпня 2021 р. в МДЦ Артек проведено захід за участю співробітників 

центру на тему: «Моделювання судового засідання по кримінальній справі» 

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

       
 

20 серпня 2021 р. Запис відео і розміщення на Фейсбук – сторінці центру на 

тему: «Захист прав і свобод громадян в Україні» 

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

 

29.08.2021 р. Лівобережний київський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги провів правопросвітницький захід на сімейному 

фестивалі «Бог повертає надію». На запрошення ГО Асоціація християн юристів 

«Хушай», яка була учасницею фестивалю. Фахівці Лівобережного київського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги взяли участь  

у консультуванні громадян з різних питань. 

  

01 вересня 2021р. Організація та проведення  відкриття в м.Києві нового 

бюро правової допомоги Лівобережного київського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги № 5, яке розташовано на лівому березі 

столиці за адресою: вул. Дніпровська Набережна, 23. Це перше бюро у Дарницькому 

районі міста, який є одним з найбільших у Києві за кількістю населення та площею 

території (15,6 % до загальної площі столиці). За статистичними даними чисельність 

зареєстрованого населення Дарницького району становить понад 348 тис. осіб, саме 

тому стратегічно важливим було забезпечити доступ до безоплатної правової 

допомоги у районі (https://www.legalaid.gov.ua/novyny/p-yata-richnytsya-vidkryttya-

byuro-pravovoyi-dopomogy-v-ukrayini-ta-p-yate-yuvilejne-byuro-shho-vidkrylo-svoyi-

dveri-dlya-kyyan-ta-gostej-stolytsi/). 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2F7kQFyCGGSG%2F&h=AT29BakLMnsy75caz2KfrSewyvP2zepDeUV_30TLuUYRRL2Hpep9893DrZRQ_Zw_cPjR67Y6Vxj1HlDpqkdsMrVO59JvRWQdwcQHzddVHubkoorKF6OU7NYxNOAA41vwI6qaB0XiVgZHAydgTra01hRP9whMoMJ6qeswIYGHG76HegWffscNmVEIxB7Ta1_JZ5KwL4YdICcT_amV_E-BTgIi0FEqoHCZXiP-GbI_k5R3LdZE--GlUmlLp_VZXaSmuKT_3OnFlbiFMwwdfORlYUyXRXl1t8X0LdjmQJP83G3yw6j_MTFHOOVOQ8elQ94bCeBV0bgAQZUaaWSkD5qonX-_gvEokGUTUAXp68D4vxXEER48tTbmcDiWQMvVhtT5z6q6j5cIDWAZTJy8ANO0NjjzKeK4SwmcuQHr1CWu2S3Tt3UVFqG1Rl3ihblCWJ7iC3Oq2vb0VImO7rrzSczFYChOnzg8nmiuAo3SuXYfEVZI-I4cObd4fF22ybBPwxWUpbPOij4PVTl7v5tn-SbhEX7NZwRGxnBy_5FSUYCBce6XiL7YLr5_p_rhXG-IvacAkmceZgPetJT6udv4MizhgNpVPFGikzkZHS0pYWugvlvjhvsYwMdmoYekPyzZH07bZXfNne3rYuZ2BZobV5gj1dKVPViwiaDAyHbQ_bEYJ3mfxJ7MJBITdKtCySljXUGA-aadVzaYDZbmS2NTe0Gawnhc8V3sVe4Pa9nGypFvM1qZoMH1mCyD
https://www.facebook.com/legalaid.kiev.ua/


 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

03 вересня 2021 р. У приміщенні Лівобережного київського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги (вулиця Сімферопольська, 5/1) 

відбувся круглий стіл: "Формування свідомого та відповідального ставлення до 

власного здоров’я у молоді кризових груп як фактор запобігання соціально 

небезпечним захворюванням та різним формам залежності" 

в рамках реалізації проекту "Соціальна адаптація неповнолітніх, які скоїли 

злочини". Організатори заходу: ГО "ВМГО "СКМ", ГО "Союз "Золотий Вік 

України", Лівобережний місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

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

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


 

             

 
 

9 вересня 2021 р. Організація та проведення офлайн заходу працівників центру 

та юних клініцистів з Національного університету біоресурсів та 

природокористування, під час якої з керівництвом клініки було обговорено 



напрямки співпраці, а також відбувся обмін досвідом надання безоплатної правої 

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

 

 

 

         
 

14 вересня 2021 р. Організація та проведення тренінгу з батьками дітей, які 

ставали жертвами буллерів, педагогами, представниками громадськості, 

розмовляли на тему: «Булінг – проблема сучасного суспільства» для волонтерів-

правозахисників в приміщенні НІАМ «Київська фортеця». Захід відбувся за 

підтримки Міністерства молоді та спорту. 

На запрошення громадської організації «Союз «Золотий Вік України» у заході 

взяла участь директор Лівобережного київського місцевого центру  Леся Бурчак і 

розповіла всім присутнім про досвід системи БПД по розповсюдженню інформації 

про ознаки булінгу, коло учасників, покарання за вчинення булінгу та повноваження 

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


освітян, які стають свідками цього явища 

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

   

 

 

  
 

 

14 вересня 2021р. Організація та проведення  онлайн заходу на інформаційній 

платформі ЦБС Деснянського району м.Києва на тему: «Новели в законодавстві про 

землі водного фонду», а саме: - що таке землі водного фонду, проблемні питання 

продажу земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у складі 

земель водного фонду, юридичні перепони та шляхи їх вирішення у здійсненні 

продажу таких ділянок. 

(https://www.facebook.com/desnabib/videos/2726837987607955 

https://www.facebook.com/desnabib/videos/246790757351926). 

 

17 вересня 2021 р. На запрошення керівництва Українського коледжу ім. В.О. 

Сухомлинського м. Києва ( спеціалізованої школи №272) директор Лівобережного 

київського місцевого центру Леся Бурчак провела для учнів 4-а класу урок права, 

під час якого розповіла дітям про явище булінгу, його ознаки, причини та наслідки 

для сторін. 

https://www.facebook.com/legalaid.kiev.ua/
https://www.facebook.com/desnabib/videos/2726837987607955/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBIkf9T6YJw8MeiqeBfnJjzKYnw8LbGIPsujNly8jbiZEKzVeQjdDRnabQxUJN84KTaeoE1ijII7f5AD3uPbFuqU_2yX8Ev8FvrgKb73DEKKCylbgpMZcpPgVaGdCYOSn2SaZ1M-Pi1bJa6xvGB0Eai3tPcyVSVeKibki0fHuvPNlI7Z8vyYa53pEQKDzuk-KNRAbHCUx2fDP2_7LAyta-IhMQ2Nc6EHNwOUfcGsqTRyApJ2GXvvo1psbEIL_iIHcXvzeioJ5edfOtfc6k9NPPNeMogqbSb41ZIcOPfE-hFx1aDnobexdS5xq01AL96vzbKPZRd8gsR-0TNigb4FZnQvfwcS7TCRq9hKnJcJCAGHU0gaTN4fqtWvdapkLyawL98vKEV0VeB-CvTT8vVh9zgTMamreNrMQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/desnabib/videos/246790757351926/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBIkf9T6YJw8MeiqeBfnJjzKYnw8LbGIPsujNly8jbiZEKzVeQjdDRnabQxUJN84KTaeoE1ijII7f5AD3uPbFuqU_2yX8Ev8FvrgKb73DEKKCylbgpMZcpPgVaGdCYOSn2SaZ1M-Pi1bJa6xvGB0Eai3tPcyVSVeKibki0fHuvPNlI7Z8vyYa53pEQKDzuk-KNRAbHCUx2fDP2_7LAyta-IhMQ2Nc6EHNwOUfcGsqTRyApJ2GXvvo1psbEIL_iIHcXvzeioJ5edfOtfc6k9NPPNeMogqbSb41ZIcOPfE-hFx1aDnobexdS5xq01AL96vzbKPZRd8gsR-0TNigb4FZnQvfwcS7TCRq9hKnJcJCAGHU0gaTN4fqtWvdapkLyawL98vKEV0VeB-CvTT8vVh9zgTMamreNrMQ&__tn__=K-R


Діти переглянули мультфільми та відеоролики на тему взаємовідносин в 

колективі та психологічних причин цькування, розмірковували над морально-

етичною стороною цього явища, обговорювали психологічні портрети кривдників та 

жертв.  

У жвавій бесіді з дітьми Леся Бурчак розповіла про те, як діяти жертвам та 

свідкам булінгу, які існують види булінгу та покарання за вчинення 

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

 

    
 

21 вересня 2021 р. відбулося підписання меморандуму про співпрацю  між у 

Лівобережним київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та юридичною клінікою Київського фахового коледжу туризму 

та готельного господарства, який дасть можливість оперативно взаємодіяти та 

співпрацювати  у сфері надання безоплатної  первинної правової допомоги і 

безоплатної вторинної правової допомоги, яка гарантована чинним законодавством 

України. 

 

 

                               

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


 

 

 

22 вересня 2021 р. Директор Лівобережного київського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги Бурчак Л.І. взяла участь у  

програмі КАБІНЕТ ЕКСПЕРТІВ на тему: "(Не) вакциновані – право на працю" 

(https://www.youtube.com/watch?v=5ZY69mfAwHI). 
 

23 вересня 2021 р. Головний спеціаліст Лівобережного київського місцевого 

центру  з надання безоплатної вторинної правової допомоги Павло Попович провів 

для відвідувачів Дніпровської районної філії Київського міського  центру зайнятості 

лекцію на тему «Новели в земельному законодавстві» 

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

 

        

 
 

24 вересня 2021 р. Організація та проведення на сторінці бібліотеки ім. Павла 

Загребельного онлайн - семінару на тему: «Перспективи дрібного фермерства у 

зв’язку з відкриттям ринку землі», який провів головний спеціаліст Лівобережного 

київського бюро правової допомоги №1 адвокат Павло Попович 

(https://www.facebook.com/desnabib/videos/789096198474145) 
 

26 вересня 2021 р. у Центральному парку культури та відпочинку м.Києва 

була проведена за участю працівників Лівобережного київського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги загальноміська соціальна акція до 

Міжнародного дня глухих  «Відзначення розквіту спільнот глухих» 

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

https://www.facebook.com/legalaid.kiev.ua/
https://www.facebook.com/desnabib/videos/789096198474145/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBYRUcw3AvFMIyFyybB9HfcsrI-aEE-FI_0iXCk1CQMfXoisY5FYpljfAhLTb45ZlBLvnYoTECXkMWIZVdB7dm1pYOnIsbnF-lmQbbC5TEFuGDzHPfvnUs-bzZzzuI2xe8fHb_I_tsbyOrgH-d53xf1aYRdd-l5FH5q-FWIl9UmTDBR4wmFYkM54wl-5tjS7ui_HqPJCV7MRj-8GefYWId0M9TidO7FhvICRx_geLe-s0Kockh16wuqlmugWnB-NVXMlHmJl3CoskLdYNdpkRFEziOeKKTXx_GKZTpWEXBtyf4YdXVo6dFML5rK0GQfDrdgZizRpAYEbOZVZblgoRBiy5_CPe9n7-GK7YZNK0sD_5iKFLtypuddcifOj5--Mujw9_sBgCNU2uC_sSOkZigDzpXNVC2qDQ&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/legalaid.kiev.ua/


  
 

 

01.10.2021р. 
 

В.о. директора                                      М.В.Сидоренко 

 


