
 ЗАТВЕРДЖУЮ  

В.о. першого заступника голови 

облдержадміністрації 

(підпис) Ю.А. Свириденко 

  «12» січня 2018 року 

 

Регіональний план заходів з 

реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2018-2019 роках 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Строк 

виконання 
Відповідальні за виконання 

Індикатор оцінки 

результатів виконання 

I. Робота в рамках поблоково 

1. Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з 

актуальних соціально-значимих блоків на регіональному 

рівні, включаючи віддалені села: 

- права у сфері правосуддя; 

- захист права власності; 

- протистояння корупції у вищих навчальних закладах; 

- права громадян під час спілкування з правоохоронними 

органами; 

- права дітей та жінок; 

- права учасників АТО, ветеранів війни; 

- права тимчасово переміщених осіб; 

- права осіб з інвалідністю 

Протягом 

2018-2019 

років 

(згідно з 

окремим 

графіком в 

регіоні) 

Головне територіальне 

управління юстиції у 

Чернігівській області; центри 

з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги; 

обласна державна 

адміністрація за участю 

органів місцевого 

самоврядування, громадські 

об’єднання (за згодою) 

Проведення інформаційно-

просвітницьких кампаній по 

відповідних блоках, спрямо-

ваних на захист прав 

громадян 

Міжвідомче співробітництво з питань забезпечення прав громадян 

2. Внесення пропозицій щодо створення та функціонування 

міжвідомчих правозахисних штабів для реагування на 

порушення прав громадян у відповідних сферах 

(поблоково) 

Протягом 

2018-2019 

років 

(згідно з 

окремим 

графіком) 

Обласна державна 

адміністрація за участю 

органів місцевого 

самоврядування, Головне 

територіальне управління 

юстиції у Чернігівській 

області, громадські 

об’єднання (за згодою) 

Прийняття рішення про 

створення та функціонуван-

ня міжвідомчих правозахис-

них штабів для реагування 

на порушення та 

відновлення порушених 

прав громадян 
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Превентивні заходи 

3. Підтримка актуальних соціально значимих законодавчих 

змін по правам громадян (поблоково), проведення 

інформаційно-просвітницьких кампаній та роз’яснень 

для населення 

2018-2019 

роки 

Обласна державна 

адміністрація за участю 

органів місцевого 

самоврядування, Головне 

територіальне управління 

юстиції у Чернігівській 

області, депутати, громадські 

об’єднання (за згодою) 

Внесення відповідних змін 

до нормативно-правової 

бази та проведення інфор-

маційно-просівтницьких 

кампаній у відповідних 

сферах 

4. Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній 

щодо правового виховання, подолання правового 

нігілізму та стимулювання правомірної поведінки у 

відповідних сферах (поблоково) 

Протягом 

2018-2019 

років 

(згідно з 

окремим 

графіком) 

Обласна державна 

адміністрація за участю 

органів місцевого 

самоврядування, Головне 

територіальне управління 

юстиції у Чернігівській 

області, громадські 

об’єднання (за згодою) 

Проведення інформаційно-

просвітницьких кампаній у 

відповідних сферах 

II.  Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній (поблоково) 

5. Розробка та розповсюдження серед населення, 

підприємств, установ, організацій, навчальних закладів 

інформаційних друкованих та електронних матеріалів 

(зокрема, буклетів, бюлетенів, брошур) на правову 

тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії 

Протягом 

2018-2019 

років 

(згідно з 

окремим 

графіком) 

Обласна державна 

адміністрація за участю 

органів місцевого 

самоврядування, Головне 

територіальне управління 

юстиції у Чернігівській 

області, громадські 

об’єднання (за згодою) 

Розробка та розповсюджен-

ня матеріалів 

6. Розробка та розповсюдження серед населення, 

підприємств, установ, організацій, навчальних закладів 

інформаційного друкованого видання на правову 

тематику відповідно до інтересів цільової аудиторії 

Щомісяця 

протягом 

2018-2019 

років 

Обласна державна 

адміністрація за участю 

органів місцевого 

самоврядування, Головне 

територіальне управління 

юстиції у Чернігівській 

області, громадські 

об’єднання (за згодою) 

Розробка та розповсюджен-

ня інформаційного друко-

ваного видання 

7. Розміщення зовнішньої реклами, як соціальної (зокрема, 

плакатів, білбордів, сітілайтів) на вулицях, у 

Протягом 

2018-2019 

Обласна державна 

адміністрація за участю 

Розміщення зовнішньої 

реклами 
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громадському транспорті, громадських місцях років 

(згідно з 

окремим 

графіком) 

органів місцевого 

самоврядування, Головне 

територіальне управління 

юстиції у Чернігівській 

області 

8. Висвітлення заходів з реалізації проекту «Я маю право!» 

у засобах масової інформації, соціальних мережах та на 

веб-сайтах 

Протягом 

2018-2019 

років 

Обласна державна 

адміністрація за участю 

органів місцевого 

самоврядування, Головне 

територіальне управління 

юстиції у Чернігівській 

області 

Кількість виступів у засобах 

масової інформації, соціаль-

них мережах та на веб-

сайтах 

9. Організація виступів у засобах масової інформації з 

питань роз’яснення громадянам гарантованих їм 

Конституцією та законами України прав у різних сферах 

життя (поблоково) 

Протягом 

2018-2019 

років 

(згідно з 

окремим 

графіком) 

Обласна державна 

адміністрація за участю 

органів місцевого 

самоврядування, Головне 

територіальне управління 

юстиції у Чернігівській 

області 

Кількість тематичних ви-

ступів у засобах масової 

інформації 

10. Створення та трансляція соціальних аудіо- та відео-

роликів на правову тематику у засобах масової 

інформації, громадському транспорті, громадських 

місцях 

Протягом 

2018-2019 

років 

(згідно з 

окремим 

графіком) 

Обласна державна 

адміністрація за участю 

органів місцевого 

самоврядування, Головне 

територіальне управління 

юстиції у Чернігівській 

області 

Кількість трансляцій соці-

альних аудіо- та 

відеороликів 

11. Оновлення веб-сайту проекту pravo.minjust.gov.ua 

інформаційними, фото- та відеоматеріалами на правову 

тематику 

Протягом 

2018-2019 

років 

Головне територіальне 

управління юстиції у 

Чернігівській області 

Регулярне оновлення веб-

сайту проекту «Я маю 

право!» pravo.minjust.gov.ua.  

12. Опитування та заміри громадської думки Протягом 

2018-2019 

років 

Обласна державна 

адміністрація за участю 

органів місцевого 

самоврядування, центри з 

надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, 

Головне територіальне 

Проведення опитування та 

заміри громадської думки 
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управління юстиції у 

Чернігівській області 

III. Заходи спрямовані на удосконалення правової освіти 

13. Проведення навчань (семінари, стажування тощо) з прав 

людини для представників юридичних служб органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування 

Щопівроку 

протягом 

2018-2019 

років 

Обласна державна 

адміністрація, органи 

місцевого самоврядування, 

Головне територіальне 

управління юстиції у 

Чернігівській області, 

громадські об’єднання (за 

згодою) 

Проведення навчань 

14. Забезпечення проведення науково-практичних 

конференцій, семінарів, круглих столів, дискусій, 

майстер-класів провідних експертів, фахівців, юристів, з 

правоосвітніх питань 

Протягом 

2018-2019 

років 

Координаційна рада молодих 

юристів при Головному 

територіальному управлінні 

юстиції у Чернігівській 

області, громадські 

об’єднання (за згодою) 

Кількість проведених захо-

дів та охоплених ними осіб 

IV. Забезпечення доступу громадян до системи безоплатної правової допомоги та її розвиток 

15. Забезпечення роботи мобільних точок доступу до 

безоплатної правової допомоги 

Протягом 

2018-2019 

років 

(згідно з 

окремим 

графіком) 

Головне територіальне 

управління юстиції у 

Чернігівській області, центри 

з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Кількість проведених ви-

їздів, консультацій та 

кількість осіб, які отримали 

правову допомогу 

16. Організація надання адресної безоплатної правової 

допомоги незахищеним верствам населення 

Протягом 

2018-2019 

років 

(згідно з 

окремим 

графіком) 

Головне територіальне 

управління юстиції у 

Чернігівській області, обласна 

державна адміністрація за 

участю органів місцевого 

самоврядування, центри з 

надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, 

Рада адвокатів Чернігівської 

області, приватні юридичні 

кампанії, громадські 

об’єднання (за згодою) 

Кількість проведених ви-

їздів, консультацій та 

кількість осіб, які отримали 

правову допомогу 
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17. Проведення консультацій жителів сільської місцевості з 

метою запобігання порушення їх прав, гарантованих 

Конституцією та законами у різних сферах життя 

Протягом 

2018-2019 

років 

Обласна державна 

адміністрація за участю 

органів місцевого 

самоврядування, центри з 

надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, 

Головне територіальне 

управління юстиції у 

Чернігівській області 

Кількість проведених ви-

їздів, консультацій та 

кількість осіб, які отримали 

правову допомогу 

V. Заходи, спрямовані на роботу з дітьми 

18. Організація та проведення у школах уроків, заходів 

інформаційного та правоосвітнього характеру «Я маю 

право!» 

Протягом 

2018-2019 

років 

Координаційна рада молодих 

юристів при Головному 

територіальному управлінні 

юстиції у Чернігівській 

області, громадські 

об’єднання, Рада адвокатів 

Чернігівської області (за 

згодою) 

Кількість проведених за-

ходів та кількість осіб, які їх 

відвідали 

19. Участь у проведенні Всеукраїнського конкурсу «Я маю 

право!», присвяченого до Міжнародного дня захисту 

прав дитини 

Щороку 

протягом 

квітня-

червня 

2018-2019 

років 

Координаційна рада молодих 

юристів при Головному 

територіальному управлінні 

юстиції у Чернігівській 

області, громадські 

об’єднання (за згодою) 

Кількість проведених за-

ходів 

VI. Заходи, спрямовані на роботу з молоддю та студентами 

20. Розвиток співпраці з юридичними клініками при 

закладах вищої освіти для формування у студентів 

правових знань та навичок у їх застосуванні 

Протягом 

2018-2019 

років 

Координаційна рада молодих 

юристів при Головному 

територіальному управлінні 

юстиції у Чернігівській 

області, громадські 

об’єднання (за згодою) 

Забезпечення співпраці з 

юридичними клініками при 

закладах вищої освіти 

21. Організація та проведення у вищих навчальних закладах 

лекцій та заходів інформаційного та просвітницького 

характеру «Я маю право!» 

Протягом 

2018-2019 

років 

Координаційна рада молодих 

юристів при Головному 

територіальному управлінні 

юстиції у Чернігівській 

області, громадські 

Кількість проведених за-

ходів 
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об’єднання (за згодою) 

VII. Заходи, спрямовані на роботу з окремими категоріями осіб 

22. Проведення інформаційної кампанії щодо посилення 

захисту прав дитини на належне утримання шляхом 

примусового стягнення заборгованості зі сплати 

аліментів 

Протягом 

2018 року 

Головне територіальне 

управління юстиції у 

Чернігівській області, 

громадські об’єднання, 

депутати (за згодою) 

Проведення інформаційної 

кампанії 

23. Забезпечення прав учасників антитерористичної операції 

та внутрішньо переміщених осіб шляхом розробки 

інформаційних матеріалів, інформування у засобах 

масової інформації та надання консультацій через 

мережу громадських приймалень Головного 

територіального управління юстиції у Чернігівській 

області та інших приймалень, де беруть участь 

працівники управління юстиції, а також систему 

безоплатної правової допомоги 

Протягом 

2018-2019 

років 

Обласна державна 

адміністрація за участю 

органів місцевого 

самоврядування, Головне 

територіальне управління 

юстиції у Чернігівській 

області, центри з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги, 

Чернігівський обласний 

військовий комісаріат 

Кількість розроблених 

матеріалів, інформувань у 

засобах масової інформації, 

кількість наданих консуль-

тацій та осіб, які отримали 

правову допомогу 

24. Участь у проведенні роз’яснювальної роботи в установах 

виконання покарань, центрах пробації з питань реалізації 

і захисту прав людини 

Протягом 

2018-2019 

років 

(згідно з 

окремим 

графіком) 

Головне територіальне 

управління юстиції у 

Чернігівській області за 

участю органів місцевого 

самоврядування 

Проведення роз’яснюваль-

ної роботи 

25. Проведення інформаційної кампанії з питань захисту 

прав власників бізнесу, власників та  користувачів 

нерухомості від проявів рейдерства у зазначених сферах 

Протягом 

2018 – 2019 

років 

(згідно з 

окремим 

графіком) 

Головне територіальне 

управління юстиції у 

Чернігівській області 

Кількість проведених за-

ходів (виступів у ЗМІ, 

консультацій, тематичних 

зустрічей), розроблених 

методичних матеріалів 

 

 

 

  
 


