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Херсонщина: правопросвітництво для осіб, зі статусом безробітного 

 
У грудні 2020 року фахівцями Регіонального центру з надання БВПД у  Херсонській області, 

місцевими центрами з надання БВПД, та їх структурними підрозділами – бюро правової допомоги 
проведено правопросвітницькі заходи та організовано роботу дистанційних пунктів доступу до БПД 
для осіб, зі статусом безробітного. Такі особи, взяті на облік центром зайнятості незалежно від 
зареєстрованого місця проживання чи перебування таких осіб.  

Підвищуємо правову обізнаність  громадян із                                

земельних питань 

 

 
01 грудня, в рамках Програми «Прискорення 

приватних інвестицій у сільське господарство» фахівчиня 

Голопристанського місцевого центру з надання БВПД 

Ольга Гальченко відвідала Голопристанський 

міськрайонний центр зайнятості, де провела 

правопросвітницький захід на теми: «Безоплатна 

передача земельної ділянки громадянам із земель 

державної і комунальної власності» та «Порядок 

присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці» 

для осіб, що перебувають на обліку в вищезазначеному  

центрі зайнятості. 

Фахівчиня місцевого центру розповіла присутнім хто 

може звернутися за отриманням земельної ділянки, 

який розмір передається громадянам безоплатно, куди 

звертатися, які документи необхідні, термін розгляду 

заяви, процедуру розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, що таке 

кадастровий номер, до кого потрібно звертатися та які 

документи надати, з метою реєстрації земельної ділянки 

у Державному земельному кадастрі, порядок внесення 

відомостей до Державного земельного кадастру та 

порядок реєстрації права власності на земельну ділянку. 

Окремо, фахівчиня акцентувала увагу, що відповідно 

до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

16.05.2014 № 523- р «Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади через 

центри надання адміністративних послуг» державна 

реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з 

Державного земельного кадастру, є адміністративною 

послугою, яку громадяни також можуть замовити на 

офіційному веб-сайті Єдиного державного порталу 

адміністративних послуг.  

По закінченню заходу усі присутні отримали 

пам’ятки з даних тем та візитівки місцевого центру.  

04 грудня, фахівчиня Бериславського місцевого 

центру з надання БВПД Оксана Єрмакова провела 

лекцію на тему: «Договір оренди землі» для осіб зі 

статусом безробітного, які перебувають на обліку 

Бериславської районної філії ХОЦЗ.  

Оксана Єрмакова пояснила присутнім, що 

розуміється під договором оренди землі та наголосила, 

що розірвання договору оренди землі в 

односторонньому порядку не допускається, якщо інше 

не передбачено законом або умовами самого договору. 
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Також вона спираючись на норми чинного 

законодавства України розповіла присутнім про зміни  

умов договору оренди землі, а також про підстави для 

дострокового розірвання договору оренди землі. 

04 грудня, начальниця Великоолександрівського 

бюро правової допомоги Ольга Соколенко провела 

інформаційну лекцію на тему: «Дострокове розірвання 

договору оренди земельної ділянки» для осіб, які 

перебувають на обліку в Великоолександрівській 

районній філії ХОЦЗ.  

Ольга Соколенко роз'яснила, що договір оренди 

землі можна розірвати за згодою сторін або за рішенням 

суду. Зауваживши при цьому, що у разі розірвання 

договору оренди землі за погодженням сторін, кожна 

сторона має право вимагати в іншої сторони 

відшкодування понесених збитків відповідно до закону. 

 Після завершення заходу, юристка системи БПД 

забезпечила роботу дистанційного пункту 

консультування громадян в приміщенні РВ ХОЦЗ, надала 

допомогу трьом особам з питань: земельного, 

адміністративного та цивільного права. 

 

09 грудня, юристка Олешківського бюро правової 

допомоги Тетяна Бабаскіна в приміщенні Олешківського 

районного центру зайнятості провела лекцію для 

зареєстрованих безробітних громадян на тему: 

«Порядок присвоєння кадастрового номеру земельній 

ділянці».  

Фахівчиня розповіла присутнім що таке кадастровий 

номер, з чого він складається, навіщо потрібен 

кадастровий номер, куди потрібно звертатися та які 

документи надати з метою реєстрації земельної ділянки 

у Державному земельному кадастрі, повідомила про 

порядок внесення відомостей до Державного 

земельного кадастру та порядок реєстрації права 

власності на земельну ділянку.  

По завершенні заходу всі бажаючі отримали правові 

консультації в індивідуальному порядку. 
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10 грудня, фахівчиня Нововоронцовського бюро 

правової допомоги Світлана Гаврикова провела лекцію 

на тему «Оформлення кадастрового номеру на 

земельну ділянку, розірвання договору оренди 

земельної ділянки» для осіб зі статусом безробітного. 

Світлана Гаврикова пояснила учасникам заходу, що 

відповідно до ст. 31 ЗУ «Про оренду землі» розірвання 

договору землі в односторонньому порядку не 

допускається, якщо інше не передбачено законом або 

цим договором. 

Фахівчиня бюро правової допомоги детально 

розповіла правову інформацію стосовно кадастрового 

номеру відповідно до чинного законодавства України. 

Наприкінці заходу в рамках роботи дистанційного 

пункту доступу до БПД Світлана Гаврикова надала 

юридичні консультації 2 особам з питань земельного та 

спадкового права.  

15 грудня, фахівчиня Верхньорогачицького бюро 

правової допомоги Олена Філімоненко провела для 

осіб, які перебувають на обліку в районній філії Центру 

зайнятості семінар на тему «Земельна реформа в 

Україні».  

Вона зазначила, що відповідно до Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо обігу земель сільськогосподарського 

призначення» з 1 липня 2021 року вводиться ринок 

землі в Україні. Також, розповіла про те, коли запрацює 

ринок землі, хто може її купувати та на яких умовах. 

По завершенню заходу забезпечила роботу 

дистанційного пункту консультування та поширила 

інформацію про завдання та напрямки роботи системи 

БПД. 

 

18 грудня, фахівчиня Бериславського місцевого 

центру з надання БВПД Оксана Єрмакова провела 

лекцію на тему «Отримання земельної ділянки»  для 

осіб зі статусом безробітного, які перебувають на обліку 

Бериславської районної філії ХОЦЗ.  

Оксана Єрмакова зазначила у статті 118 Земельного 

кодексу України повністю описано процедуру отримання 

земельної ділянки у власність.  

Наприкінці заходу в рамках роботи дистанційного 

пункту доступу до БПД Валентина Герасимчук надала 

юридичні консультації 5 особам з питань: земельного, 

цивільного та соціального права. 
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Захист прав осіб з інвалідністю 
 

 

 

01 грудня, начальниця відділу Скадовського бюро 

правової допомоги Тетяна Мосіна взяла участь в 

семінарі на тему: «Соціальні послуги для осіб з 

інвалідністю», який відбувся в приміщенні Скадовської 

РФ ХОЦЗ. На захід було запрошено 8 осіб з обмеженими 

фізичними можливостями, які перебувають на обліку в 

центрі зайнятості та соціальний партнер - начальник 

Скадовського відділення управління виконавчої дирекції 

Фонду соціального страхування України в Херсонській 

області Сергій Мазной.  

Тетяна Мосіна поінформувала присутніх щодо 

захисту прав людей з інвалідністю, надала інформацію 

про роботу та послуги бюро, відповіла на запитання 

безробітних стосовно юридичної допомоги. 

Усі присутні на заході отримали інформаційні 

буклети з контактами Скадовського бюро правової 

допомоги. 

 

03 грудня, фахівчині Голопристанського місцевого 

центру з надання БВПД Інна Холодняк та Ольга 

Гальченко провели для осіб з інвалідністю, які 

перебувають на обліку в Голопристанському 

міськрайонному центрі зайнятості правопросвітницьку 

лекцію на тему: «Права та обов’язки осіб з 

інвалідністю щодо утримання. Реалізація особою з 

інвалідністю свого права на працю». 

Під час зустрічі, Інна Холодняк розповіла присутнім 

про право особи з інвалідністю на утримання, що таке 

аліменти права та визначення, підстави та порядок 

утримання одного з подружжя. 

Також фахівчиня роз’яснила присутнім про право 

особи з інвалідністю на працевлаштування, як 

здійснюється укладання трудового договору, трудові 

гарантії та пільги осіб з інвалідністю, види та тривалість 

відпустки. 

Додатково інформувала про систему безоплатної 

правової допомоги в цілому та про послуги які 

надаються місцевим центром, роздала інформаційні 

буклети з даної теми та візитівки з контактами місцевого 

центру.  

 

З нагоди Міжнародного дня людей з особливими 

потребами та з метою підвищення правової обізнаності 

населення, 04 грудня фахівці Херсонського місцевого 

центру з надання БВПД Олександра Орлик та Фелікс 

Шмиголь провели лекцію в приміщенні ХОЦЗ для осіб, 

які зареєстровані як безробітні на тему: «Захист прав 

осіб з інвалідністю». 

Присутні дізналися про гарантовані державою 

гарантії та пільги для осіб з інвалідністю, про соціальний 

захист даної верстви населення та про способи захисту 

порушених прав. 
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Фахівці розповіли запрошеним про систему 

безоплатної правової допомоги, про діяльність центру, 

про суб’єктів надання безоплатної правової допомоги та 

про порядок отримання БВПД. 

По завершенню заходу фахівці Центру забезпечили 

роботу мобільного пункту консультування, надавши всім 

бажаючим правові консультації в індивідуальному 

порядку.  

 

Домашнє насильство – злочин, а не любов 
 

 

 

01 грудня, фахівчиня Голопристанського місцевого 

центру з надання БВПД Інна Холодняк провела лекцію 

на тему протидії домашнього насильства для осіб, які 

перебувають на обліку в Голопристанському 

міськрайонному центрі.  

Під час зустрічі, фахівчиня розповіла присутнім у 

чому полягає домашнє насильство, кого вважають 

жертвами, розкрила його види та поінформувала про 

спеціальні заходи щодо протидії домашньому 

насильству такі, як терміновий заборонний припис та 

обмежувальний припис стосовно кривдника. Крім того, 

повідомила і про кримінальну відповідальність за дане 

правопорушення і роз`яснила куди звернутись за 

допомогою. 

Також Інна Холодняк повідомила про право всіх 

постраждалих від домашнього насильства на безоплатну 

вторинну правову допомогу, тобто складання 

документів процесуального характеру та 

представництво в суді. 

Додатково інформувала про систему безоплатної 

правової допомоги в цілому та про послуги які 

надаються місцевим центром, роздала інформаційні 

буклети з даної теми та візитівки з контактами Місцевого 

центру.  

 

04 грудня, фахівчиня Високопільського бюро 

правової допомоги Анастасія Садигова спільно з 

фахівцем профорієнтації РФ ХОЦЗ Рітою Сокур-Коновал 

та старшим ДОП Високопільського ВП Бериславського 

ГУНП Олександром Гулякіним провели інформаційний 

семінар на тему «Ми проти насильства!» для осіб зі 

статусом безробітного, які перебувають на обліку РФ 

ХОЦЗ. 

Анастасія Садигова розповіла учасникам про 

повноваження державних структур, установ та 

організацій, які надають допомогу постраждалим від 
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насильства в сім'ї та надала роз'яснення щодо 

відповідальності за вчинення домашнього насильства. 

Юристка системи БПД забезпечила роботу  

дистанційного пункту консультування в приміщенні РФ 

ХОЦЗ, за юридичними консультаціями звернулось 4 

громадян з питань: земельного, спадкового та 

житлового права.  

 

До Всеукраїнського Дня безоплатної правової 

допомоги 
 

 

 

На передодні Всеукраїнського Дня безоплатної 

правової допомоги, який проходить щорічно 10 грудня 

приурочений до Дня прав людини, фахівчиня 

Голопристанського місцевого центру з надання БВПД 

Інна Холодняк, провела правопросвітницьку лекцію для 

осіб, які перебувають на обліку в Голопристанському 

міськрайонному центрі зайнятості на тему: «Безоплатна 

правова допомога, що гарантується державою». 

Інна Холодняк пояснила присутнім, що таке 

безоплатна правова допомога в чому вона полягає, хто 

може скористатися, які послуги передбачено. Розповіла 

про механізм отримання первинної правової допомоги 

та доступ до вторинної правової допомоги.  

Зауважила, що скористатися правовою допомогою 

можна, звернувшись особисто або зателефонувавши на 

безкоштовний номер системи БПД, поставивши 

запитання в месенджер сторінки Facebook, поставивши 

запитання на Інстаграм-сторінці системи БПД, 

прочитавши правову інформацію на телеграм-каналі 

«Безоплатна правова допомога» та обговоривши її у 

нашому чаті, скориставшись правничою вікіпедією 

WikiLegalAid. Розповіла про застосунок «Безоплатна 

правова допомога» - правовий порадник у смартфоні, 

який може стати в пригоді у багатьох випадках. 

Після заходів фахівець Місцевого центру 

забезпечила роботу дистанційного пункту доступу 

громадян до безоплатної правової допомоги, під час 

якої надала вичерпні відповіді на питання сімейного та 

спадкового права. Всі бажаючі отримали інформаційні 

буклети з даної тематики та контактами місцевого 

центру. 
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З нагоди відзначення Всеукраїнського дня 

безоплатної правової допомоги, та з нагоди 

Міжнародного дня прав людини, 04 грудня фахівчиня 

Олешківського бюро правової допомоги Тетяна 

Бабаскіна, в приміщенні Олешківського центру 

зайнятості, провела семінар для зареєстрованих 

безробітних громадян на тему: «Безоплатна правова 

допомога в Україні». 

Фахівець бюро розкрила присутнім поняття 

«безоплатна правова допомога», пояснила відмінність 

первинної та вторинної правової допомоги, розповіла 

про органи та організації, які є суб’єктами надання 

правової допомоги. 

Присутні дізналися про обсяги прав та свобод, 

гарантованих державою громадянам, фізичним та 

юридичним особам в Україні, про порядок захисту 

порушених прав в позасудовому та судовому порядку, 

про гарантії держави в сфері захисту прав громадян. 

По закінченні заходу Тетяна Бабаскіна забезпечила 

роботу мобільного пункту доступу до БПД, надавши всім 

бажаючим правові консультації з питань сімейного 

права, питань соціального забезпечення та інших, в 

індивідуальному порядку.  

 11 грудня, фахівчиня Бериславського місцевого 

центру з надання БВПД Оксана Єрмакова провела 

лекцію на тему: «Безоплатна правова допомога в 

Україні», для осіб зі статусом безробітного, які 

перебувають на обліку Бериславської районної філії 

ХОЦЗ.  

Присутні дізналися, що право на безоплатну правову 

допомогу - гарантоване Конституцією України, це 

можливість громадянам України отримати в повному 

обсязі БППД, а також можливість певної категорії осіб 

отримати БВПД у випадках, передбачених Законом «Про 

безоплатну правову допомогу». 

Наприкінці заходу в рамках роботи дистанційного 

пункту доступу до БПД Валентина Герасимчук надала 

юридичні консультації 3 особам з питань земельного та 

цивільного права.  

11 грудня фахівчині Херсонського місцевого центру з 

надання БВПД  Олександра Орлик та Катерина Ворона в 

приміщенні Херсонського обласного центру зайнятості 

населення провели лекцію для осіб, які офіційно 

зареєстровані як безробітні громадяни, на тему: 

«Безоплатна правова допомога». 
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Присутні дізналися, що таке безоплатна правова 

допомога, якою вона буває, пояснили відмінність, 

розповіли про суб’єктів надання БППД та БВПД, про 

порядок отримання безоплатної правової допомоги, про 

можливість отримання правової консультації за 

допомогою засобів Інтернет-зв’язку, за телефоном 

безкоштовної гарячої лінії системи БПД 0800 21 31 03, 

або в інформаційно – довідковій платформі правових 

консультацій WikiLegalaid. 

По завершенню заходу учасники отримали 

інформаційні буклети та візитівки з контактами Центру. 

18 грудня в приміщенні Херсонського міського 

центру зайнятості фахівчині Регінального центру з 

надання БВПД у Херсонській області Олена Іпатенко та 

Анастасія Новікова провели лекцію для зареєстрованих 

безробітних, а саме осіб, які не працювали понад 10 

років.  

Присутні дізналися про систему безоплатної правової 

допомоги та про те як отримати первинну та вторинну 

правову допомогу. 

Також присутні дізналися про те, як отримати онлайн 

правові консультації через платформу правових 

консультацій WikiLegalAid. 

Олена Іпатенко розповіла присутнім про те, як 

змінити постачальника природного газу та у які терміни 

це необхідно зробити, а також як зробити це онлайн, та 

роз’яснила алгоритм дій.  

Наприкінці заходу, присутнім роздано візитівки 

системи БПД,  а також, була забезпечена робота 

мобільного пункту консультування, де бажаючі мали 

змогу в індивідуальному порядку отримати правові 

консультації.  
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