
 

 

 

Відповідно до Указу Президента України від 14 листопада 2017 року  

№ 361/2017 «Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації 

правопросвітницького проекту "Я маю право!" 2018 рік -  національний Рік 

реалізації проекту.   

Загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!» 

реалізується Міністерством юстиції України  по всій території України у співпраці з 

системою безоплатної правової допомоги, територіальними органами юстиції, усіма  

органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, громадськими 

об’єднаннями, за підтримки юридичних клінік, міжнародних донорів та партнерів.  

Мета проекту – підвищити юридичну грамотність українців та сформувати нову 

правову культуру в суспільстві. Це масштабна реформа правової свідомості, яка 

забезпечить сталий розвиток України, як сучасної демократичної держави. 

Ми не лише інформуємо громадян про їхні права, а й навчаємо їх, як ці права 

захищати. Ми даємо чіткі й зрозумілі поради, як діяти, коли твої права порушують. 

Ми доводимо, що держава може бути твоїм партнером, і встановлюємо рівність 

перед законом для кожного українця. 

Одним з ключових елементів, який забезпечує реалізацію проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!», є надання громадянам безоплатної правової допомоги. Це дієвий та 

ефективний механізм, який дає можливість захистити свої права кожному. 

Як це працює: 

 «гарячі лінії»  

 мобільні та дистанційні точки доступу до безоплатної правової допомоги  

 інформаційні матеріали доступною та зрозумілою мовою  

 соціальна реклама  

 інтерактивні правопросвітницькі заходи  

 он-лайн платформа проекту  

 

В рамках проекту за 2017-2018 реалізовано:  

 проведено 34276 правопросвітницьких заходів  

 надано 33461 правових консультацій  

 розповсюджено 1212969 брошур «Я МАЮ ПРАВО!»  



 157756 відеороликів  

 12112 інформувань у ЗМІ  

 прийнято важливі закони у сфері захисту прав жінок, дітей  

 запущено роботу мобільних груп по сплаті заборгованості з аліментів  

 розроблено Путівник виконавчого провадження  

 

Цілі на 2018-2019 роки:  

 Збільшення кількості громадян, які знають свої права, і які захищають свої 

права  

 Покращення якості правової освіти населення  

 Підвищення правової спроможності територіальних громад  

 Довіра населення до професійних юристів системи юстиції, які допоможуть і 

захистять  

 Поширення території справедливості в країні  

 

Пріоритетні напрями на 2018 рік:  

 Захист прав жінок та дітей #ЧужихДітейНеБуває #СтопНасильство  

 Захист права на виконання рішення суду 

#ЯМаюПравоНаВиконанняРішенняСуду  

 Захист прав аграріїв Агроштаби  

 Захист прав громадян при взаємодії з правоохоронними органами 

#МаскиШоуСтоп  

 

 

Детальніше про проект: 

http://pravo.minjust.gov.ua/ 

https://www.facebook.com/ihavearight1 

0 800 213 103 
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