
Інформаційна довідка  

щодо виконання плану надання безоплатної правової допомоги 

Лівобережного київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги за IV квартал  2021 року 

 

Основні заходи, що були здійснені: 

 
        08 жовтня 2021 р.  Проведенно   онлайн - зустрічі на тему « Моя професія – юрист» у 

рамках проєкту : "Примірочна професій" на платформі ЦБС Дніпровського району м. Києва.  

 

 

        08 жовтня 2021 р. Проведенно онлайн захід на тему «Плюси та мінуси юридичної 

професії» на платформі ЦБС Деснянського району м. Києва. https://fb.watch/8MXUCrVuzW/.  

 
 

       19 жовтня 2021 р.  Прийнято участь  у  круглому столі на тему “Захист прав призовників: 

питання призову та альтернативної служби”, у Національній асоціації адвокатів України, який 

транслювався онлайн на платформі Zoom.  

https://www.facebook.com/defense.of.human.rights/posts/6269541926449404 . 

 

https://fb.watch/8MXUCrVuzW/
https://www.facebook.com/defense.of.human.rights/posts/6269541926449404?__cft__%5b0%5d=AZX5G1n9EnGsNfO-4TFpqOsEpp_J4JEBOp2_0Bia2GyKCv9p7EgIUCYfu3ZxrQQAnOOnbOKPkU14uscUT-R1yfuW1I_rqh4tDOeazZcf3F8DCG2KkSQZslEooHjPqEjrRBwrcg0M0IFz-X8_xN9Qcg970-iKQP72ao9TkkBdZAsv8Ic5LFJfCCEs-2V6Doob6xfzI8aNOjJWJhrVUiKyiLz_vGyhoVx2Dthlo4VNmg4E2g&__tn__=-UK-R


  
 

            
19 жовтня 2021 р. Організовано та проведено  онлайн лекції на тему « Що таке 

відповідальність?»  на інформаційній платформі Центральної районною бібліотеки ім. 

П.Г.Тичини Дніпровського району м. Києва. 

 

21 жовтня 2021 р. Прийняла участь в Координаційній раді Дарницької РДА з питань 

запобігання насиллю у сім»ї . 

 

 
23 жовтня 2021 р. Організовано  та проведено право просвітницький захід 

( інтерактивної гри) в оздоровчому таборі Артек, спільно з  суддею Дарницького районного 

суду м. Києва Просаловою О.М., адвокатом системи БВПД  Поліщуком, волонтером 

Владиславом Зуйковим. 



 
                    

28 жовтня 2021 р. проведено робочу зустріч з керівництвом Центру сім»ї Дарницького 

району м. Києва з приводу відкриття зеленої кімнати. В Центрі сім"ї Дарницького району 

відкрилася «зелена кімната» для роботи із дітьми та підлітками, в якій відбулась робоча зустріч 

директора Лівобережного київського місцевого центру Лесі Бурчак з керівниками служб 

Дарницького району м. Києва. Зелена кімната – це система заходів для забезпечення прав і свобод 

дитини в ході слідчих та процесуальних дій через створення сучасних умов та впровадження 

європейських стандартів у спілкуванні адвокатів, офіцерів поліції з дитиною, що стала свідком або 

постраждала від насилля в сім"ї або злочину, а також тими дітьми, які знаходяться у конфлікті з 

законом. 

 
 

     
   
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

    29 жовтня 2021 р. Приймала участь у завершальному західі проекту "Соціальна адаптація 

неповнолітніх, які скоїли злочини" - Всеукраїнській акції "Здорова молодь – здорова нація" , 

організованому ГО «Золотий Вік України» в Національному історико-архітектурному музеї 

"Київська Фортеця" (м. Київ, вул. Госпитальна, 24а) за підтримки Міністерства молоді та 

спорту.  



 

11 листопада 2021р.   Організовано та проведено онлайн- семінар на тему: «Отримання 

земельної ділянки в Україні» на сторінці Бібліотеки ім. Павла Тичини Дніпровського району м. 

Києва.  

 

16 листопада 2021 р. Організовано та проведено онлайн- семінару на тему: «Укладання 

договорів оренди земельної ділянки»  на сторінці Бібліотеки ім. Павла Тичини Дніпровського 

району м. Києва.  

 

 



 

17 листопада 2021 р.  Організовано  та проведенно онлайн- семінар на тему: «розірвання 

договорів оренди земельної ділянки»  на сторінці Бібліотеки ім. Павла Тичини Дніпровського 

району м. Києва. https://www.facebook.com/events/422583212737434/?ti=ls 

 

 

       

24 листопада 2021 р.   Проведено  семінар на тему «Роль системи БПД в запобіганні та 

попередженні домашнього насильства» для працівників соціальних служб Дарницького району 

м. Києва.  

 

 

25 листопада 2021 р. Проведено  семінар на тему "Роль місцевих центрів у запобіганні 

та протидії насиллю у сім"ї для працівників бібліотечної системи Дарницького району столиці. 

https://www.facebook.com/events/422583212737434/?ti=ls


 

 

27 листопада 2021 р. Організовано та проведено в парку "Перемога" Дніпровського району 

столиці за участі Служби у справах дітей та сім'ї Дніпровської РДА та патрульної поліції 

вуличного інформування та консультування громадян  в рамках акції «16 днів без насильства». 

https://cutt.ly/WTaRghI 

 

 

 

30 листопада 2021 р. Прийнято участь у відкритих громадсько-світоглядних 

обговореннях в рамках проекту «Шлях до мрій», організованих ГО «Золотий Вік України» за 

підтримки та сприяння Департаменту соціального захисту населення Київської обласної 

державної адміністрації в Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця». 



 

 

         1 грудня 2021 р. Прийнято участь в круглому  столі «Партнерство, як запорука 

ефективної діяльності щодо допомоги та підтримки людей, які живуть з ВІЛ»  в КУ «Київській 

міський лівобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді».  

 

         3 грудня 2021 р. Проведено семінар про систему БВПД та запобігання насильству у сім»ї 

для військовослужбовців прикордонної військової частини 1498 Державної прикордонної 

служби України.   

 



 

 

 

          7 грудня 2021 р.  Виступ у програмі YOU на М-РАДІО про правові та психологічні 

аспекти явища дискримінації. https://www.facebook.com/radiom.ua/videos/255611556559821 

 

        7 грудня 2021 р. Прийнято участь у правовому марафоні на тему «Проблемні питання 

дотримання прав людини в Україні», у Національній асоціації адвокатів України, який 

транслювався онлайн на платформі Zoom. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Funba.org.ua%2Fnews%2F7130-7-grudnya-

vidbudet-sya-pravovij-marafon-problemi-realizacii-prav-lyudini-v-

ukraini.html%3Ffbclid%3DIwAR0_HO1xuDKLzzdxG5CHgWWSP03QnhGyv-23Wc0IL8TeW9mt-

j3og6UX2aU&h=AT0jrf6Ad07nifVroNLWvf3cEDNOvs2pjJqp0OhhxiLFuF5-

BcRbL9vDwmZcV4ZQAp1l2qJtqNc0tsDLZ-

ELjdtgn1N1Iy5kIyxu4DTS5A873dRj9OtL7XtrnEL8d_In0P0Cw 

 

 

https://www.facebook.com/radiom.ua/videos/255611556559821/?__cft__%5b0%5d=AZXeCzvKqpEVPKxZ-RGpAPKTY7_ItcDRDSwsrcpJVnuYfzlZgru_ToA4QwMTVf4BV9zEOwmOlpvgElIyc_4JoVPSnxK9l9Cj5YyeqOz9xLYFVSO4FukTCHzVmtuE5dS-VNwwq8oeeWqPPKMs-LygtMN__905ZmQHP3oufIe2AqbXqdbqj1N01CvqxhvvQ_0sW1vLvIegc5tfoikLlupKe8R2S6SVHvDurGbGG1xvThhfvw&__tn__=-UK-R


 

         9 грудня 2021 р. Виступ у  прямому ефірі програми  “Права людини: запитай юриста” 

СЬОГОДНІ ГОЛОВНЕ на суспільному телебаченні. 

https://www.youtube.com/watch?v=y2jRHJPrg2o 

 

 

         10 грудня 2021 р. Прийнято участь у ІІ Всеукраїнському форумі «право та 

свідомість».  

 

16 грудня 2021 р. Організовано та проведено онлайн- семінар на тему: 

«Укладання договорів оренди земельної ділянки»  на сторінці Центральної 

бібліотечної системи Деснянського району м. Києва.  

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dy2jRHJPrg2o%26fbclid%3DIwAR35COi7e4yArnp8fD2ORSS7JjHapLomSdxLw0uvyfjdGXgNTgOonvsIV3E&h=AT0myDISrILSDMFHK7HsNvjubmvvuI6sEK5K8ghJBRukbtBnDv6fK67yabTnC4Ya8bzeRsN9TQ_Hlo4a1l2ZzpGauv61xfBgkG9hWKuJhl-EiOxqKxFXT8SsFqEWSuwP16yz&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1rw27VenxvYl0zv8z8CEhNVwB-xX0vkKEvCIGi74jDwxBBJfSbjpp3Q7_brX3SAHUulZQ0e0FfyUbUGNo32746zZgZuxmW-YVKMtRFse7JW6A4RR0QLHIXwYIY-aC5I4aDVjJtw127BmO3Uq2-7zLwa6BoCU6izXPp1B2BF4tL6h_YQKpLEwoPY1tGCvXTvYSUuA


23 грудня 2021 р. Організовано та проведено онлайн- семінару на тему: 

«Розірвання договорів оренди земельної ділянки»  на сторінці Центральної 

бібліотечної системи Деснянського району м. Києва.  

 

 

 

   

 

     Директор                                                                                  Л.І. Бурчак 

 

 


