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ІЦодо ціану заходів '
Міністерства юстиції України
І реалізації правопросвітницького
проекту «Я маю право!» у 2017-2019 роках

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2017 року № 638-р «Про реалізацію правопросвітницького
проекту «Я маю право!» у 2017 - 2019 роках» Міністерством юстиції України
розроблено та направляється для виконання План заходів Міністерства
юстиції України з реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!»
у 2017-2019 роках, затверджений наказом Міністерства юстиції України
від 09 жовтня 2017 року № 3743/7.
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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

київ мі

Про затвердження Плану заходів
Міністерства юстиції України
з реалізації правопросвітницького проекту
«Я маю право!» у 2017-2019 роках

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня
2017 року № 638-р «Про реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю
право!» у 2017 - 2019 роках»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів Міністерства юстиції України з реалізації
правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2017-2019 роках (далі - План
заходів).

2. Міністерству юстиції України разом з Координаційним центром з
надання правової допомоги спільно з іншими міністерствами та центральними
органами виконавчої влади, обласними та Київською міською державними
адміністраціями за учасію органів місцевого самоврядування забезпечити
виконання заходів, передбачених Планом заходів.

3. Начальникам головних територіальних управлінь юстиції в областях та
місті Києві, структурним підрозділам апарату Міністерства юстиції України,
підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління
Мін'юсту, центральним органам виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується та координується через Міністра юстиції, забезпечити виконання
щомісячних планів, які розроблятимуться на виконання цього наказу.

ю 4. Начальникам головних територіальних управлінь юстиції в областях та
^ місті Києві передбачити заходи, визначені Планом заходів, при розробці
со проектів регіональних програм з правової освіти населення на відповідний
2 період та внесення змін у діючі програми.

5. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади,
обласним та Київській міській державним адміністраціям, Координаційному
центру з надання правової допомоги забезпечити подання Міністерству юстиції'
України щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом,
інформацію про виконання Плану заходів на паперових носіях та в
електронному вигляді (o.kopylova@rainjust.gov.ua, n.samoslied@minjust.gov.ua).

6. Міністерству юстиції України за результатами моніторингу інформації,
отриманої відповідно до пункту 2 цього наказу, щокварталу до 20 числа місяця,
що настає за звітним періодом, Інформувати Кабінет Міністрів України щодо
стану реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!».

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
юстиції України Гецадзе Г Г.

Перший заступник Міністра Наталія СЕВОСТЬЯНОВА

[3 ПДНОІ^ОРИГІН АДОМ
108НИЙ С П Е Ц І А Л І С Т С

^ПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТ.
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Пла* захадіа МІяіспрстш юсппіТ У країна
Іюсгітвяньк»» ярмі

"у 2017.2019 аош

Мз/п

І.ГЮВ

2.

11 гЧ*
3.

4.

S.

Зміст загаду

•ток вроскту на державиаму рівні

Прсэеитаиш на засіданні НашошишюГ ради реформ Стратегії Імформуааниа громадян
про лфаитоашп їм Конституцією та. шонадавсгам У краінн права на перш до 21] 19

2017-2019 роках

Внесекка пропшинІІ ва юсипкні Національної рада реформ июдо отаяошеяма в
Україні 2011 року Роком початку peunauif прваопросвпннциаго проекту *Я маю
правої-

»та в ранки проекту но&юквво
Виткачення трьох актуааьних соишшю эначнинх блоків, спрямованих на захист прав
громадян, для проведения шформадІЯно-аросвтІииьких кампаній по вой території
Україна

Визначення ахтуалмшх сошалыю зшчнмнх блоки, спрямованих на эяя нет прав

кампаній на репонвяьному рано

ВІксснІипрал<шІиІішшост.юрсмкІ міжвідомчої ионігоркигової групи дії
періодичного ршпшду ключових справ июдо порушенні прав громадян (Іюбаоково)

Строк вишивана

Жс)втевІ.20І7року

Жовтеиіглнсгопад 2017
року

Щокварталу протягай
201 7-2019 рокт

Протягом 2017-2019
років (згідшо t окремим
гр-афдамвретіоти)

Листопад 2017 росу

Відповідальні за вікммшвщ

Мін'юст

Мін'юст

Мін'юст, иткпоства. тші пснгрвлын органи
ніанжаячог влади, Кооряннашйний центр І надшпи

Головні твриторіааьні упрадяїкня юсттиї в областях га
м КяпІ,*ттризт!тм6&ошІвппІггортт<А
правової допомоги, обласні та Київсш. мкька держава!
адміиістршії я участю орпшів мюпсюга
самоврядуввии*, ІромаяськІ об'сднам» (за згодою)

Мін'юст, міністерства. Інші иснтролын органи
виконавчої вяадн, Ксюрлннвшйний центр І кацзння
проямої допомоги, кародні депутати громадські
об'єднання (з» згодою}

Інлн кагор oBjHm
рсзультп... внкшияня

Затвердженім СтрягслІ
Ій4-ормування громадин про
гарантовані їм Констнтуціоо
та иконами України права мн
перюддо 2019 року та Плану
заходів 3 реалізації
правопросотнмшсога проекту
"Я маю право1" у 20 17*2019
роках

Уна Президента України "Про
оголошення 2018 року в
Україні Роком почату
реалоаип

Гіроведсння ІІвформащЙпо-
просвгшииыскх кампаній по

спрямованих на захист прав

Проведення (нформашймо-
просаггиниысох кампаній по
мдаовцшнх бяоквх,
спрямоввмих ял захист прав
громадян

Ірийняття рішсняя про
створення міхвідомчої
манІторинговоГ групи

Прсвс
1,

>.

ПІ. Пр
18.

II.

Проведення ясідань міжвідомчої ионгторииговоТ груп» для періодичного розпгяду
ключовій сарі* щодо порушення при громадян (побшиово)

Внесення пропазнцІЙ шодосгворенвята^и'^ю'іуивняміжшдіжчіиаїм^^
штабів дяя реагування па порушетп прав громшнн у випоаиших сферах (ообдокою)

Підгрюиш актуальних соцмлык» значимих законодичпх змін во предай громадт

населення

Проведення ІІІформаиІйночІросштнниьІшх кампанія йшло промзаото виховання,
подолання правового нігілізму та стимулювання правомірної поведінки у аідіювіднмк
с4ер.ш(ІІоолоково)

Розробка та розповсюдження серед «вселення, підпрювсі^усгаїи^орпшізашв,
навчальних закладів Інформаційних друю-шніга таеяеггрошшх матсрнинв (зокрема,
буклетів, бюяепня, брошур) на пракму тематику відповідно до Інтересів цільово!
аудиторії

Розробка та (юзіювсюджеиші серед .аселения, пшпрнсмсті, устяж», органшш Й,
ювчаді>ннхішішв.пфогзмаиійногалгіужо^
ВІДПОАІДНО до Інтересів щтової аудиторії

017-2019 років

Протягом 201 7-20 19
років (Індію э окремим
графіком)

Лнстопав-грудень 20 1 7
юкута протягом 2018-

20 19 роки»

Протягом 2018 2019
років (їгщно І окремим
графіком)

ПостІЬю протягом 20 1 7-
20 1 9 років (згідно І
окремим графіяш)

Щомкжія протягом 2017
2019 років

Мін'юст, мшктерствв. Інші цсктошпшоргюш
виконавчої «дми, КааржюииШт* шир з наоанні
правової допомоги, иародаї депутаті, громадсію
об'сдвахня (я згодою)

МІН'ЮСІ, МЦЦСГСРСТВ8, ІНШІ IKKTpUMI ОрПШН

втішивачш вявдн, обласні п Кяівсиа тсыш державні
адшякіт.ш.яучастя}о{ятапиіа№вего
Ск.моврядувв.тя. головні Ігриторіаяту.ір..аяінш
юстиції • областях там- КнсвІ, КоорамнашЙннП иевтр з
надакня правою) »оп»»огн, гтюмадсш о6'сдшвдта(з*
згодою)

Мін'юст, ншилерства, Інші централе! органи
атаІшчтвдадн,обя.снІтаКиІки
явмшклріш?заучасііоорпнівмк..см>го
самоврядування, Коордвн.щІяннЙ цснтрх наавння
правової допомоги, головяі терктор.апьиі управлшня
юстиції в областях там КнсвІ, карохт деиутатн.
громадські об'єднання {за згодою)

Мін'юст, міністерства, Інші центрщльйі органи
виконавчої вдали, обласш та Кнівсма міська державні
адмшістрвшіза участю органів иісцемго
самоврядування. Координаційний центр з падання
правової допомоги, голови. тернторіа»ш упрваління
юстиції в облает там КнсвІ, громідсш об'єднання (за
згодою)

Мін'юст, мішстерстаа, Інші иектрвльш орпнк
•ишніячоІалалк,о6л«нІгаКні*сІ^мІсиадЧІжІ«нІ
Іошйістраші за участю органів мкцеаого
саховрялутіви»». Коорлилашйиий иеитр з надання
правової допомоги, головні теокторальні упрвяяіпи
юстиції в областях там Києві, Іромадсиа об'єднання
(за згодою)

Мін'юст, оодвсиі та Київська міська лержа.-ні
адшністрші! за участю орган» мкомого
сшоврядуваняі. головні територшлыя управліняя
юстицй в обдастях та м, Києві, Координаиійнин центр з
наданім правової допомоги, громадські об'єднання (за
Ігодою)

Іроведення засідань

групи яля реагуваїш* па
порушення та відновлення
порушених прав громами

створення та функшонуваатя
міжвідомчих аравозахисаях
штабів для реагуввиня на
порушення тв шдновйеаня
порушених прав громадян

Внесения відповідній.; зміш до
законодавства, проведення
Інформшінно-просагттоілкнх
кампаній

Проведсняя Інформаційно-
просвггннцышх кампшІІЙ у
відпомднкх сферах

Розробка та рспіювсюджсння
матершпа

Розробка та ршпоаскшжеяіи
ІнформацІВноІи дохованого
видання



13.

14.

15.

16u

17.

It

IV. 3»

«мшюю товнішиьої реклами. »к юцильно! (ккрсма. плакатів, оігбчмів,
тлаитш) на вулицях, громадському траиыкят, громадських мкцвх

Внсвгиенп жоав І рошіяші проекту у ямбах масової ІнфоршшХмшмм"»
иереагхпвгвеб-еаитах

ОргшпаІІ» «вступів у засоби массюі Інформації злита» ртп аеисннв громвдвиш
гарантованих ім Конституцию та Іаюиамн У «prim прав у роних сферо «яги
поблоково)

Створен»» та трансллм соцшьиих вудіо- та відеорспшв н» яравоау тематику у

ЗиоаишІ вевчайту проекту рото вітіші gov Іа «формаційним., фото- та
диеоютершіми «" пршяу теьити»

Підтримка розробки та впровадмиш омяаіімервісга дп> населення

Опитуванні та замір» громисисаі «мки

Іа» сті»н« •« »л»еіс»»«яеіі.« .І>.~~1 «ЙИ

рогатом 2017-2019
хж» (злдна з окремим
•рафікои)

ротіюі 20П-20І9
опв

Пропгої 2017-2019
pout (элдно 3 окремим
гр«ф««<)

Прошлім 2017-3019
років (эпдяо І окремим
Т«*««)

рокп

Праіжгм 2017-2019
років

Пропгон 2017-2019
років

ніриьш оршш втсокввчої воаш. Лает та Кивсиа
кма державні адміністрації за участю оргажв
Ісиевого самоврмуваніи. КоордннтШнкЙ центр І

Іадання правової допомоги, головні терятормлыи
^ІравлшшІ юстиції й областях там Кжн

m'iocT,MU1.AqxKKOMTUqHUIK), міністерства, гнші
ІюпрвльмІ органи виконавчої влади, обласні та Київська

кша державні адиткттгяшй їв участю органа
Ісиевого самовриуввнка, Кооодннашвинн uemp 3

ттам правової допомоги, головні ториторіаямі
управлінні юстиції в області там Кнои

Мш'юст.МІаЯсржкомтелсвадю. миістерства. Інші
иопраїш» орпнн виконаної ваши. оЬгасп та Кніїсьм

Ісип державні шміністраигі м участи органів
місцевого свмоврадуввна», КооодннарЛп»» uemp ]
«шина нравов» допомоги, головні тсриторіалмі
уін^квтнняіосгншівоблнсіахтам ЮкаІ

Min'iocr,N^fler«ioi«Te»ei>uio,Mi«icrepCT«a,miin
иенгрвныи органи виконавчої алаїн, обдасні та Київська

упрэктня. юстиції, областе та и ІСвсвІ

Ми'юст, мшітрегва, Коордннвшйшй Іжжгр J иаааииа

юстаиії вогластях та м- Києві

Мін'юст. «ІиІсІ«гІсІва.шшиеитІлиш оргаин
виконавчої вдам

Мін'юст, міністерства, Інші центральні органи
виконавчої влади, оояасиі та Київські міська державні
адмиктреші Іа участю оргаюв нкцевого
аиоаригунпна. Коордииашини» Іипр > нашив

юспшіїї областях та и Києві

цепами

масошої (яфориноТ, соцшшшх
мереж» їв на кЛ-соАтах

оэвипынк аудю- т»

сервсш

закіріа тргшакиаЯ Іумкн

19.

20.

2К

22.

23.

24.

V.3*6c
25.

26.

Створення робочої групи для рсзробсм июжопрое.пу 'Про iipmotvy освпу населения*

индо знання та Іакисту прав

Орпшіпиш тижнм "pro Ьоло% під ис якнх надаватянсться бооплатш правой
допомога населению

ПровчШанІІшвчшьІправлюданмдлІо^
державноіГ имди та органів тсцеасго смжяфяяуяаиня

Забезпечення лрокдення наугом-.ірштічннх комффемші., семінар», кручник
столів, двсхусій, майсгср-класів проидши екпертп, фахівців, юристів, з
правоосвтк октаиь

Органиши проведення форуми мшиапс юристі» Укрини

1 півріччі 2018 року

11 квартал 20 IS року -до
шшл 2018 року

Щошароку протягай
2017 2019 роки

Щопшрожу протягом
20) 7-201 9 років

Л|ют*гоы201720.9
опв

Протята* 20 17 2019
років

Мін юсг, МОН, мшістсрства. Інші иентрояьш органи
вякашмоЕ впия. КоордишшІЯнна uemp з яыминя
правової допомога. Координаційна рада молоділе

усшговн, адвохатакі об'єднаній, привели юрцднчні
компанії, фомадсьи об>сднам.» (та Іголою)

Мін'юст, МОН, громадські об'ашаані (за згодою)

Мін'юст, міністерства, шдп иентршыи органи
виконавчої владн, фомвдсмі об'сдншвя, у ТОМУ числі
прввшахнсш (за Ігодою)

Мін'юст, міністерства, шип центральні органи
ашгонаачої впади, обласні тя КмЕвсма мкька державні
MMirHCTpaHil, органи мкиевого самоврядування,
КоордннашКннА центр t иаяаикя мравовоі допомоги
головні територшип упривлінт юсгвІоГ в обяаепіх тя
м КпоІІ, громадські об 'ьднаян« (я -їгодою)

Мін'юст, Коордншщійна рада моводнх юристів України
при Міністерстві юстиції, громадські об сднвння (за
згодою)

Мін'юст Координаційна ради молодих, юристів Украімм
ори Міністерстві юсгншТ, громадські об'єднання (за
згодою)

Створення та проведення
ждань робочої групи a
розробки шконоароенгу "Про
правову освіту населення"

гЧгзробкататромджсння
курс» дистаншйиого навчати
Ідодо знання та лхнсту прав

Іроведеиня тижнів «pro bona»

Ірояедения навчань

Смммсть лропслеких заходів

(Іяькісп. проведених заходів

течения доптиу пюиядяк до сиасмя бсмнляткої прівомї дояаивгк тя ЇЇ pamnw
Забезпеченні роботи мобільних точок доступу до бежмшапюі правової допомот

Оргаипаци налакни адресної бояшапної правової допомоги незахнщсним яерствш
населенні

Протягом 2017-2019
років (згшно з окремим
Пяфіком)

Протягои 2017-2019
років

Мін'юст, Координаційний центр І надання правової
допомоги, голоті територіальні управління юстиції в
областях та м Києві

Мін'юст, Міисоцпоттикн, міністерства, Інші центральні
органи виконавчої «лади, обласні та Київська міська

лравовоТ допомоги, головні гсряпзрддын упраиІІІои
юстиції • областях та м Кисві за участю органік
місцевого самоврядування, вдяохагсып об єднання,
примітні юридичні компанії громадські об сдмянм*(м
згодою)

Кіямгість проведених внпдів
та пдьккпь кількість осіб які
отримаои правову допомогу

(ииість проведених Іюздів
та кіямисть осіб, які отримадм



п

X

І2н

зо.

12.

VII. 3
33.

м.

ровсдеяня консумшй жителів счичсої «лсияюеп з ииою зшобпям
«рушення їх яри. гарантованих Конституцию Украпи тазакояши у рнаи* сферах

киття

лн.саВВ«о«»"І ••»"««"'>«""•• -т
твореная робо-юї групи J розробки «опиши бяікрервяоі гіравової ссали

ючмааючм І ділячого садка

ОргааІ-шІя та про«авнм у шкоти урош, заходів шформаилного та

Іодоасігг«шго характеру "Я И»» право1'

Оргалита провиюшя Вссукраінсшто «ои«УІ«У 'Я мас право!', пржпчашп «о

Міжнародного лин «мсту прав дитин»

Розробка методачиого Іюск>нн«« "Права юодини ш> лис* посібншс ша вчітяіа та

тряеряг

Треингв для .читач» на оояяи лосинна Тірам лоти»" та лггей поавнт «м

•чншш та тренерів*

ноя», саммомші н« роботу з ммождю т» студеатами _ „
Розробо «оицомії рефоїжуааим ниті юридичної оягя

Роштя очащяш І юркдтяшн ш«Іи»« при ота тгамт замаши дл«
фориугпш у сгужжпа правових иань та нам** у в засгоеуашяі

ют

партам 2018 року

рошчи 2017-2019

рою*

Щорку лропгои ишІІІ-
чера«201(-20І9ро>Іа

111 парта 20Н року

Прот»о« 2011-2019

ропі

201ІрІ>-2019рІ>

Протягом 20П-2019
рміа

«юшачої чи», обіжні т> Кшюв шсыа держиш.
Ідмінютраиіііаучшлюорганіаиіашмга
амовриу»»»І.Коо(>»І»аи,«н>в uoirpj «аімгая
рвювої допомога, голоті теряторшмІІ упрашпння

остяиіівобіастяхтам Кнеаі

~і»'юет, МОН. Іт»»»»»» вб'и«а»И«(взІ««о«>)

країни при Мписпрстн ucmuii. шиотшІІ
об'єднаній, прнюгч «ашдтні шншІІІ. ІроиавсиІ
иб'и»ШШи(ЗІЗШДОИ)

України npu Manaepcm юст«І»І. гроиааснп
об 'шнаип. (таїти»)

Мш'юст.МОН,гро«аяІ»«І об'оишів (Іа Іголою)

МІн'нхт,МОН.стя«адси! об'апшя" (за згодою)

України при МІякгтерсти юстиції, громапсиа оРщаш

[заіпиюю)

шкульпиА та шикгь оси,

кі отримали пріаоау
кнюмогу

таореяш робочоі групи з
розробки концепції
БезаерермоІ правової осели
ошнаючи з ятпого садка

та «лыпст* соб. всі tx
ивнядла

аосібянка ТІраш людини дла
дгтей посібник для тчятвяш та

тренерів'

та кшькісп осіб, які (х
відвідави

РшробкЖКОНІКІШІІ
реформувати вище*
юрндтиоі освгси

• юридичними клініками при
аишкх шшчшініих закладах

31

34.

31.

V1L3*
38.

39.

40.

ІХ.Р4>3

41.

Оргжнпацн та проведення у вищих «вчальних мишихлекшй та заходів
Іиформашіногота Ітр.иоос..гпІМ)го характеру "Я маю првмґ

Проведення опитуваньу шішкї яшчапыми закладах з метою покращення якості
освіти, протидії корупції та захисту прав студентів

Органпашя проведення Ісеукраїмсиях ттмиталггвкгфыянчнхияал, метою
яких с підвищення профеайвого рімся, самареалшшя науковога, творчого,
оргаїїамійного потенціалу мвібутЕк Іцпмиків

мв, сшетмомні на Імботг з »крсм*мв кхтег«рів:нн кИ
Проведенил ІифорМаШІЙноІ каштани на підтримку змін до зшонодавства июдо
яооикши захисту прова днгоки ва ншіехне угрвмакпя шляхом вдоспжа*енні
порядку примусового сппнення лбортовмюсп и сплати вшнентів

Забезіичкіні пряв учасиикш шт-гтяюрисшчиоГ операції та, внутрішньо переміщених
осіб иаяхои розробки икфоришіаник маторшнв. Інформування у засобах масомТ
•n-BJi-i try wpurpm пряг .f

безопватмоі правової допомог»

Забезпечення проведення роз'їсикмжльної роботи в устшшвах виконавця покарань.
центрах пробощі з питань реалізації І захисту пролюдішн

пшток мНкняродяог» свів^обгтніївтгая
Залучення міжнародних доноре таоартиерів до сюварвці щодо пронеаеиня спільних
заходів та обміну досвідом

Протягом 2017-20 19
років

Листопад-груаеяь 2017
[хмсута протягом 20 1J-
20 19 роки (згідної
окремим графіком)

Щапіврчжу протягом
2017-201» років

Жовтснь-грудснь 20П
року та 2018 рк (до
прбшптя закову)

Протягом 2017-2019
років

Протягом 201 7-2019
років (згідно з окремим
графіком)

Протягом 2017-2019
років

Мін'юст, МОН, Координаційна рада молодих юристів
України при Мшютсрстаї юспшіі, Іроиадсиа об'инаїші
[за згодою)

Мін'юст, МОЇ 1, громпдські об'сдіиииш (за эгааою)

Мін'юст, КоорлиншІІЙна рада молодих юристів України

Ігпдою)

Мін'юст, МІнсоидолггики, громадсмсі об'єднання,
народні депутялі (за згодою)

Мін'юст, MflC, МІнобороин.МТОТ, мшістерства. Інші
цеит|М.льш ортит виконавчої шпдм, обласні та Кнївсиев
міська державні адміністрвші за участю органів
мкоевогосамоер.игув.шня

Мін'юст, КоординашйнІІЙ центр з шдинн» правової
допомоги, громадсы» об'сдяання (а згодою)

Мін'юст, громадські об'єднання (за Ігодою)

Кількість проведених заходів

Проведення опитувань

Проведення правничих шкія

Внесення змін до
Зваконопавства

ІСІльккть розроблених
мотеріаді». Інформувань у
засобах масової шфармаші,
иадаиїн кшсульташй

Іровсдемня роз'яснювальної
робот

Залученая міжнародних
аоноо» та партнерів до
ОСЯІВПрВШ, ОрОВСЯЕННЯ

спілших заходів.
Імшіемеит.иия досвіду

В о иачальмнка Управління Інформування населення та реформування
правової освгга


