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П Л А Н 
обласних заходів на 2018 рік з реалізації правопросвітницького проекту  

“Я маю право!» 
 
 

1. Визначати актуальні соціально значимі блоки, спрямовані на захист 
прав громадян, відповідно до потреб регіону, для проведення інформаційно-
просвітницьких заходів. 

Департаменти освіти і науки, охорони здоров’я, 
соціального захисту населення, управління куль-
тури, національностей, релігій та туризму обл-
держадміністрації, Головне територіальне управ-
ління юстиції в області, райдержадміністрації, ви-
конавчі комітети міських (міст обласного значен-
ня) рад 

Протягом 2018 року 

2. Забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких заходів та 
роз’яснень для населення щодо правового виховання, подолання правового 
нігілізму та стимулювання правомірної поведінки. 

Департаменти освіти і науки, охорони здоров’я, 
соціального захисту населення, служба у справах 
дітей, управління культури, національностей, ре-
лігій та туризму, молоді та спорту облдержадмі-
ністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських (міст обласного значення) рад, обласний 
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та мо-
лоді, Головне територіальне управління юстиції, 
Регіональний центр з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги в області, територіальні 
органи центральних органів виконавчої влади 

Протягом 2018 року 
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3. Забезпечити розробку та розповсюдження серед населення, підпри-
ємств, установ, організацій, навчальних закладів інформаційних друкованих та 
електронних матеріалів (буклетів, бюлетенів, брошур тощо) на правову тема-
тику відповідно до інтересів цільової аудиторії. 

Департаменти освіти і науки, охорони здоров’я, 
соціального захисту населення, управління культу-
ри, національностей, релігій та туризму, інформа-
ційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських (міст обласного значення) рад, 
обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, Головне територіальне управління юстиції, 
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги в області, територіальні органи 
центральних органів виконавчої влади 

Протягом 2018 року 

4. Забезпечити розміщення зовнішньої реклами як соціальної (зокрема, 
плакатів, білбордів, сітілайтів) на вулицях, громадському транспорті, гро-
мадських місцях. 

Управління інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю облдержадміністрації, Го-
ловне територіальне управління юстиції, Регіо-
нальний центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги в області, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських (міст обласного зна-
чення) рад 

Протягом 2018 року 

5. Організувати висвітлення заходів з реалізації правопросвітницького 
проекту “Я маю право!” у засобах масової інформації, соціальних мережах та 
на веб-сайтах. 

Управління інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад, Головне територі-
альне управління юстиції, Регіональний центр з 
надання безоплатної вторинної правової допо-
моги в області, територіальні органи центральних 
органів виконавчої влади 

Протягом 2018 року 
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6. Забезпечити організацію виступів у засобах масової інформації з 
питань роз’яснення громадянам гарантованих їм Конституцією та законами 
України прав у різних сферах життя. 

Департаменти освіти і науки, охорони здоров’я, 
соціального захисту населення, управління куль-
тури, національностей, релігій та туризму, інфор-
маційної діяльності та комунікацій з громад-
ськістю облдержадміністрації, райдержадміністра-
ції, виконавчі комітети міських (міст обласного 
значення) рад, обласний центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, Головне територіальне 
управління юстиції, Регіональний центр з надан-
ня безоплатної вторинної правової допомоги в 
області, територіальні органи центральних орга-
нів виконавчої влади 

Протягом 2018 року 

7. Забезпечити створення та трансляцію соціальних аудіо- та відео-
роликів на правову тематику у засобах масової інформації, громадському 
транспорті, громадських місцях. 

Головне територіальне управління юстиції, Регіо-
нальний центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги в області, управління інфор-
маційної діяльності та комунікацій з громад-
ськістю облдержадміністрації, райдержадміністра-
ції, виконавчі комітети міських (міст обласного 
значення)рад 

Протягом 2018 року 

8. Забезпечити направлення до Міністерства юстиції України інформа-
ційних, фото- та відеоматеріалів на правову тематику з метою оновлення веб-
сайту проекту pravo.minjust.gov.ua. 

Головне територіальне управління юстиції, Регіо-
нальний центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги в області 

Протягом 2018 року 

9. Проводити навчання з прав людини для представників юридичних 
служб органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

Хмельницький центр перепідготовки та підви-
щення кваліфікації працівників органів держав-
них влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і організацій, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад, Головне те-
риторіальне управління юстиції, Регіональний 
центр з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги в області,  

Протягом 2018 року 
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10. Організувати роботу виїзних консультативних груп для надання без-
оплатної правової допомоги. 

Головне територіальне управління юстиції, Регіо-
нальний центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги в області 

Протягом 2018 року 

11. Забезпечити надання адресної безоплатної правової допомоги неза-
хищеним верствам населення. 

Головне територіальне управління юстиції, Регіо-
нальний центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги в області, структурні підроз-
діли облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських (міст обласного зна-
чення) рад, територіальні органи центральних 
органів виконавчої влади 

Протягом 2018 року 

12. Забезпечити розробку інформаційних матеріалів, інформування у 
засобах масової інформації та надання консультацій через громадську прий-
мальню, створену при Головному територіальному управлінні юстиції в 
області, та систему безоплатної правової допомоги для забезпечення прав 
учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб. 

Департамент соціального захисту населення, уп-
равління інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю облдержадміністрації, райдерж-
адміністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад, Головне територіальне 
управління юстиції, Регіональний центр з на-
дання безоплатної вторинної правової допомоги в 
області, територіальні органи центральних орга-
нів виконавчої влади 

Протягом 2018 року 

13. Організовувати олімпіади, конкурси та інші заходи, спрямованих на 
підвищення рівня знань громадян щодо гарантованих їм Конституцією та 
законами України прав у різних сферах суспільного життя із залученням 
закладів освіти, культури, інших установ, організацій області. 

Департамент освіти і науки, управління молоді та 
спорту, культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації, обласний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Го-
ловне територіальне управління юстиції в об-
ласті, райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських (міст обласного значення) рад 

Протягом 2018 року 
 
 

Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 


