
 

ЗАКАРПАТСЬКА  ОБЛАСНА  МІЖВІДОМЧА  КООРДИНАЦІЙНО- 

МЕТОДИЧНА  РАДА  З  ПРАВОВОЇ  ОСВІТИ  НАСЕЛЕННЯ 
     

        88008, м.Ужгород, пл.Народна, 4, тел.: 3-21-26, факс: 3-32-53, e-mail: v.tovtyn@zk.minjust.gov.ua 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

м. Ужгород                      «01» жовтня 2019 року 

 

 

Про стан реалізації 

загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту  «Я 

МАЮ ПРАВО!» Головним 

територіальним управлінням 

юстиції у Закарпатській області 

 
 

 

На виконання Указу Президента України «Про Національну програму правової 

освіти населення» від 18.10.2001 № 992/2001, Указу Президента України «Про 

оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту "Я 

маю право!"» від 14.11.2017 № 361/2017,  розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 13 вересня 2017 року № 638-р «Про реалізацію правопросвітницького 

проекту «Я маю право!» у 2017-2019 роках», розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо реалізації 

правопросвітницького проекту «Я маю право!»» від 14.03.2018 № 155-р, наказу 

Міністерства юстиції України від 09.10.2017 № 3743/7 «Про затвердження Плану 

заходів Міністерства юстиції України з реалізації правопросвітницького проекту «Я 

маю право!» у 2017-2019 роках», розпорядження голови Закарпатської обласної 

державної адміністрації від 13.11.2017 № 580 та рішення сесії Закарпатської 

обласної ради від 21.12.2017 № 1025  «Про Програму правової освіти населення 

області на 2018-2022 роки», Головним територіальним управлінням юстиції у 

Закарпатській області у взаємодії із міжвідомчими координаційно-методичними 

радами з правової освіти населення та Регіональним центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Закарпатській області, було вжито ряд заходів, 

спрямованих на підвищення рівня правової освіти населення та створення належних 

умов для набуття громадянами необхідних правових знань. 
 

Головне територіальне управління юстиції у Закарпатській області приділяє 

значну увагу проведенню правоосвітніх заходів на території регіону, спрямованих на 

різні категорії громадян. Так протягом 2019 року, станом на вересень. Головним 

територіальним управлінням юстиції, а також  його структурними підрозділами та 

підвідомчими установами проведено 1814 правоосвітніх заходів. 

До правоосвітніх заходів, які проводились Головним територіальним 

управлінням юстиції у Закарпатській області, спільно із членами обласної, районних 

(міських) МКМР з правової освіти населення слід віднести: флешмоби, вуличне 

інформування, семінари, науково-практичні конференції, спільні наради, «круглі 



столи», лекції, участь у спільних правоосвітніх заходах з іншими установами та 

організаціями, тощо. 

Практично всі правоосвітні заходи Головного територіального управління 

юстиції у Закарпатській області було проведено в рамках реалізації 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!». 

Серед наймасштабніших варто відзначити наступні заходи : 

 

11 січня працівники Головного територіального управління юстиції у 

Закарпатській області провели вуличне інформування локацією був ІІ Міжнародний 

гастрономічний і колядницький фестиваль «Василля». Гості св’ята, дізналися про 

інформаційні кампанії Мін'юсту, зміни в законодавстві, які стосуються кожного 

громадянина, та отримали матеріали, з яких можуть почерпнути корисну для себе. 

 

В лютому на Закарпатті стартувала ІХ Всеукраїнська зимова правнича школа 

Цей традиційний захід, який щорічно організовують Координаційна рада молодих 

юристів України при Міністерстві юстиції України спільно з Європейським 

університетом та за підтримки Міністерства юстиції України, проходить на 

високогірній туристичній базі «Едельвейс» Європейського університету, що 

знаходиться на мальовничій та колоритній Міжгірщині. Очільник Закарпатської 

юстиції Євген Когутич та директор Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Закарпатській області Василь Попадинець завітали на 

урочисте відкриття заходу щоб розповісти майбутнім юристам про можливості їх 

професійної реалізації у системі органів юстиції та БПД, надати їм інформацію, що 

стане у нагоді як у професійному, так і особистому житті. 

 

13 березня, працівники Головного територіального управління юстиції у 

Закарпатській області та Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги провела семінар-нараду з працівниками відділу 

адміністрування Державного реєстру виборців апарату Закарпатської обласної 

державної адміністрації, на якій обговорили актуальні питання законодавства щодо 

виборчих прав громадян. 

 

 17 квітня Головне риторіальне управління юстиції у Закарпатській області 

відвідали Відділ прикордонної служби «Ужгород» Чопського прикордонного загону, 

де провела інформаційний захід з актуальних питань загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!». 

Метою цього заходу було провести правове інформування прикордонників та 

підвищити їхній рівень знань для забезпечення неухильного дотримання прав і 

свобод людини і громадянина під час перебування у прикордонній смузі та 

контрольованому прикордонному районі. 

 

 23 квітня 2019 року відбувся семінар Про булінг, як психологічну проблему 

та шляхи його вирішення говорили на навчально-методичному семінарі в 

Мукачівському навчально-виховному комплексі "Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - дошкільний навчальний заклад" №11, в якому взяли участь шкільні 

психологи міста та на який були запрошені представники Головного територіального 

упраління юстиції у Закарпатській області  системи БПД представників 

Мукачівського місцевого центру з надання БВПД . 



 

21 травня, Головне територіальне управління юстиції у Закарпатській області 

взяло участь у тренінгу з актуальних питань прав людини для слідчих відділів 

(відділень) Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, який 

було організовано Управлінням забезпечення прав людини Національної поліції 

України. Представник Головного територіального управління юстиції у 

Закарпатській області розповіла учасникам тренінгу про загальнонаціональний 

правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» (#Я 

Маю Право На Виконання Рішення Суду, #Чужих Дітей НеБуває, #Відповідальне 

Батьківство, #Стоп Булінг, #Стоп Насильство), що навчає громадян користуватися 

своїми правами та захищати їх у разі порушення. Також, учасники тренінгу 

ознайомилися з інформаційною кампанією Мін'юсту #МаскиШоуСтоп та на новаціях 

Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству». Для 

кращого засвоєння матеріалу учасники тренінгу отримали інформаційні буклети з 

розглянутих питань і переглянули відеоролики про протидію домашньому 

насильству та новації законодавства щодо відповідальності за вчинення насильства. 

До Міжнародного дня захисту дітей Головне територіальне управління 

юстиції у Закарпатській області приєдналось до організованого Міністерством 

юстиції України Всеукраїнського конкурсу шкільних малюнків «Я МАЮ ПРАВО!». 

За результатами проведення конкурсу у м. Ужгород були визначені переможці. 

Головне територіальне управління юстиції у Закарпатській області спільно з 

Координаційною радою молодих юристів, що діє при управлінні, провели 

регіональний етап Всеукраїнського конкурсу шкільних малюнків «Я маю право», 

приурочений до Міжнародного дня захисту дітей. 04 червня  на майданчику 

Ужгородської дитячої залізниці, працівники Головного територіального управління 

юстиції у Закарпатській області організували цікаву та пізнавальну акцію «Маленька 

подорож до країни права»,  де були запрошені діти-переможці, що проживають в 

Ужгороді та Ужгородському районі. 

 

30 липня 2019 року  до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми за ініціативи 

Міністерства соціальної політики України у співпраці та підтримки Координатора 

проектів ОБСЄ в Україні, Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) 

в Україні та компанії А-21 сьогодні на території кінокомплексу "Доміон" відбулася 

інформаційна акція щодо загальних повноважень суб’єктів взаємодії у сфері протидії 

торгівлі людьми. Разом з соціальними партнерами, представники Головного 

територіального управління юстиції у Закарпатській області розмістили 

інформаційний стенд, де ужгородці могли отримати корисну інформацію щодо 

протидії торгівлі людьми, а також кампаній Мін’юсту в рамках проєкту "Я маю 

право!".  

28 серпня  представники Головного територіального управління юстиції у 

Закарпатській області провели семінар в Управлінні ДСНС України в Закарпатській 

області з актуальних повідомлень загальнонаціонального правопросвітницького 

проєкту «Я МАЮ ПРАВО!». Представники розповіли закарпатським рятувальникам 

про можливості захисту прав громадян, інформування про які є основною метою 

проєкту «Я МАЮ ПРАВО!». Учасники семінару більше дізналися про актуальні 

кампанії проєкту, зокрема такі, як захист прав дітей та стягнення аліментів – 

#ЧужихДітейНеБуває, протидія насильству - #СтопНасильство; інформування про 



можливі механізми реагування на випадки булінгу та захисту постраждалих - 

#СтопБулінг, а також ініціативу, спрямовану на те, щоб українські діти стали більш 

захищеними, а батьки – відповідальними - #ВідповідальнеБатьківство.  

 

Інформування громадян проводилося за такими пріоритетними напрямками 

проекту, як захист прав дітей – «Чужих дітей не буває»; протидія насильству – «Стоп 

Булінг», «Стоп насильство»; захист прав аграріїв та підприємців – «Рейдерство стоп» 

та «Маски шоу стоп»; протидія корупції у вищих навчальних закладах – «Хабар за 

навчання стоп», інформаційна кампанія щодо реалізації права на виконання рішення 

суду – «Я маю право на виконання рішення суду»; підвищення рівня правової 

обізнаності громадян щодо їх виборчих прав – «Я маю право голосу»; інформування 

громадян щодо передбаченої Конституцією України можливості здійснювати 

правосуддя через присяжних – «Я маю право бути присяжним»; інформування 

батьків про розмір, підстави та порядок нарахування аліментів; порядок отримання 

податкової знижки на навчання та послуги «Муніципальна няня» - «Відповідальне 

батьківство», а також правила виїзду з дитиною за кордон – «Поїхати з дитиною за 

кордон легко».  

 

При Головному територіальному управлінні юстиції у Закарпатській області 

продовжує діяти  громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової 

допомоги. Графік роботи громадської приймальні – вівторок та четвер з 10.00 до 

16.00 (перерва з 13.00 до 14.00). Усі звернення осіб до приймальні реєструються у 

журналі встановленої форми. Так, протягом 8 місяців 2019 року у громадській 

приймальні при Головному територіальному управлінні юстиції надано 394 

консультації.  

Продовжено роботу 13 виїзних консультативних пунктів Головного 

територіального управління юстиції. Щопівріччя затверджується відповідний графік 

виїздів керівництва управління. Протягом І півріччя 2019 року здійснено 24 таких 

виїзда та надано 82 консультацій. 

Для забезпечення поінформованості про проект якнайширшого кола громадян, 

вжито заходів щодо розміщення на зовнішніх носіях реклами, інформації про 

проект. Соціальні відео ролики розміщені у найбільш велелюдних місцях (мережі 

супермаркетів, кінотеатрах, екранах на центральних площах міст, тощо) на території 

Закарпатської області. Крім того, соціальні відеоролики транслюються на головних 

телеканалах області. 

Варто відзначити, що працівниками Головного територіального управління 

юстиції у Закарпатській області систематично проводились правоосвітні заходи в 

державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, 

організаціях. Тематика таких заходів охопила широкий спектр правових питань: від 

посилення відповідальності за домашнє насильство до кампанії щодо виплати 

заборгованості по заробітній платні.  

Окремо варто відзначити ряд правоосвітніх заходів, проведених Головним 

територіальним управлінням юстиції у Закарпатській області спільно з 

Департаментом соціального захисту населення Закарпатської ОДА та Головним 

управлінням Національної поліції в Закарпатській області , для працівників поліції. 

Основними темами які розглядались на цих заходах були актуальні питання 

гендерна рівність, запобігання та протидія домашньому насиллю.  



З метою вдосконалення правоосвітньої підготовки учнів та студентів 

загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів,  розвитку 

правової культури молоді, підвищення рівня правових знань й уміння застосовувати 

їх на практиці, утвердження поваги до права в Україні, та з метою  виконання 

Програми правової освіти населення області на 2018-2022 роки, продовжено 

практику проведення  різноманітних правоосвітніх заходів у навчальних закладах 

області. Зокрема, працівниками Головного територіального управління юстиції у 

Закарпатській області станом на 01 вересня 2019 року проведено 777 таких заходів,  

якими охоплено близько  12 382 учнів та студентів.  

Серед партнерів в рамках реалізації проєкту за 8 місяців 2019 року слід 

відзначити тісну співпрацю між Регіональний та місцеві центри з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, громадські організації «Неємія», 

«Закарпаття – Донбас», благодійні фонди «Центр громадських ініціатив», «Благо», 

Ужгородський національний університет, загальноосвітні школи, бібліотечні 

установи області, обласний та міські центри зайнятості, місцеві державні 

адміністрації, центри надання адміністративних послуг Ужгородської, Мукачівської 

та Чопської міських рад, місцеві державні адміністрації, Головне управління 

Національної поліції в Закарпатській області. 

Особливо варто звернути увагу на тісну співпрацю між Головним 

територіальним управлінням юстиції у Закарпатській області, Регіональним центром 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Закарпатській області та 

органами поліції в Закарпатській області. Так, до прикладу, видано наказ Головного 

територіального управління юстиції у Закарпатській області від 06.03.2017 №  57/8 

«Про створення міжвідомчої лекційної групи» який погоджено керівниками 

Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Закарпатській області та Головного управління Національної поліції в Закарпатській 

області. 

Згідно з цим наказом, утворено міжвідомчу лекційну групу, до складу якої 

увійшли працівники Головного територіального управління юстиції у Закарпатській 

області, працівники органів системи БПД в області та працівники ювенальної 

превенції регіону. У звітному періоді, лекційною групою основний акцент було 

зроблено на  підвищенні правової обізнаності та правової культури учнівської та 

студентської молоді. Мжвідомчою лекційною групою було проведено  ряд 

правоосвітніх заходів, зокрема: 

31 січня, після завершення  зимових свят та шкільних канікул команда 

Закарпатської юстиції знову вирушила до школярів та розпочала серію 

правопросвітницьких заходів в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!» . Першою 

відвідали Ужгородську загальноосвітню школу № 8. Разом з командою 

Закарпатської юстиції до школярів завітали також працівники системи БПД та 

ювенальної превенції Закарпаття. 

 

11 лютого, об’єднана команда Закарпатської юстиції, Управління забезпечення 

прав людини ГУНП в Закарпатській області та Ужгородського місцевого центру з 

надання БВПД в рамках інформаційної кампанії провела правоосвітній захід з 

питань запобігання булінгу з батьками учнів старших класів Ужгородської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 ім. В.С. Гренджі-Донського. 

 



26 лютого, студентам 2-3 курсу ВП НУБіП України "Мукачівського аграрного 

коледжу" представники ГТУЮ у Закарпатській області та Мукачівського МЦ з 

надання БППД.  

 

14 березня, в рамках інформаційної капманії #ЯМаюПравоГолосу фахівець 

ГТУЮ у Закарпатській оласті провів презентацію для студентів, під час якої 

поінформував про те, хто має право брати участь у виборах, як проголосувати за 

місцем перебування у день виборів, яка відповідальність за підкуп виборців, 

перешкоджання у волевиявленні та протиправні дії тощо. Також студентам 

розповіли як перевірити, чи включені вони до списку виборців. 

 

18 квітня у Природничо-гуманітарному коледжі УжНУ відбулася відкрита 

обласна олімпіада «Юний правознавець» серед учнів 9-их класів загальноосвітніх 

шкіл. Традиційно Головне територіальне управління юстиції у Закарпатській області 

стало співорганізатором цього заходу. 

19 квітня #Команда Закарпатської юстиції відвідала навчальне заняття 

дошкільної підготовки для ромських дітей, що організовується та активно 

проводиться Закарпатським обласним благодійним фондом «Благо». 

 

1 червня, команда Закарпатської юстиції відзначила Міжнародний день 

захисту дітей на території Ужгородської дитячої залізниці.  

 

6 червня, представник Закарпатської юстиції завітав до дітлахів, які 

відпочивають у літньому таборі, що діє на базі Ужгородської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням англійської 

мови. 

 

27 червня, напередодні державного свята – Дня Конституції України #Команда 

Закарпатської юстиції спільно з патрульною поліцією Закарпаття відвідала дитячий 

санаторій «Малятко» в селі Оноківці Ужгородського району. 

 

3 липня, Команда Закарпатської юстиції та патрульної поліції м. Ужгорода та 

м. Мукачева взяла участь у навчальному занятті дошкільної підготовки для 

ромських дітей, що організовується та активно проводиться Закарпатським 

обласним благодійним фондом «Благо» в Ужгороді.  

 

23 липня, представники Закарпатської юстиції відвідали англомовний 

ужгородський табір «Camp Explorer», де влітку для дітей вдало поєднується 

розвиток та розваги. 

 

Крім того, протягом звітного періоду Закарпатська юстиція активно 

співпрацювала з іншими правоохоронними органами області, як наприклад 

Управління забезпечення прав людини Нацполіції України та патрульна поліція 

міста Ужгорода та міста Мукачево, разом з якими також проведено ряд 

правоосвітніх заходів як то:  

 



7 червня, напередодні державного свята – Дня Конституції України команда 

Закарпатської юстиції спільно з патрульною поліцією Закарпаття відвідала дитячий 

санаторій «Малятко» в селі Оноківці Ужгородського району. 

 

25 липня в Мукачівському міськрайонному центрі зайнятості відбувся семінар по 

запобіганню торгівлі людьми та ліквідацію насильства проти жінок. У заході взяли 

участь фахівці Головного територіального управління юстиції в Закарпатській 

області, Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

допомоги, центру зайнятості та Управління патрульної поліції в Закарпатській 

області. 

 

9 серпня, Команда Закарпатської юстиції, Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та ювенальної поліції Закарпаття 

відвідала Закарпатський обласний центр соціально-психологічної допомоги, де 

тимчасово перебувають жінки з дітьми, які опинилися у складних життєвих 

обставинах. 

З 2 по 6 вересня по всій Україні були проведені тематичні уроки «Я МАЮ 

ПРАВО!», уроки проводили фахівці юстиції разом з представниками системи 

безоплатної праавової допомоги та іншими партнерами. Загалом, уроком «Я МАЮ 

ПРАВО! » було охоплено   110 шкіл для 3850 школярів: 

2 вересня, розпочався навчальний рік у всіх ужгородських школах, і команда 

Закарпатської юстиції та Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги завітала до Ужгородської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов, де провела тематичні уроки 

«Я МАЮ ПРАВО!» для учнів 3-А та 3-Б класів. Представники Головного 

територіального управління юстиції у Закарпатській області розповіли учням про те, 

які права гарантуються кожній дитині, як реалізовувати та захищати свої права, а ще 

як дотримуватися відповідних правил поведінки. Краще запам’ятати гарантовані 

державою права учням допомагали пізнавальні правові завдання.  

4 вересня, Команда Закарпатської юстиції та Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги провела тематичний урок «Я МАЮ 

ПРАВО!» в Ужгородській гімназії № 14. На урок завітали школярі молодших класів, 

яким представник Головного територіального управління юстиції у Закарпатській 

області, які права гарантуються кожній дитині, як реалізовувати та захищати свої 

права, як дотримуватися відповідних правил поведінки.  

 

05 вересня естафету цікавих та пізнавальних уроків «Я маю право!» прийняла і 

Міжгірщина. Так, начальником Міжгірський Драцс проведено урок «Я МАЮ 

ПРАВО!» для учнів Міжгірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1. 

 

 Також в рамках правопросвітницького проєкту Міністерства юстиції «Я МАЮ 

ПРАВО! З 16 по 20 вересня проходив Всеукраїнський тиждень з Протидії булінгу» 

де було охоплено 7945 школярів 

 

16 вересня Всеукраїнський тиждень з протидії булінгу на Закарпатті наші 

фахівці розпочали з уроку для учнів 4 класів в НВК «Ялинка». 

Основною метою заходу стало детальне обговорення поняття булінгу, його форм, 



шляхів протидії та відповідальності за вчинення. #РазомПротиБулінгу  

Під час спілкування виявилося, що деякі з дітей вже знають про таке поняття та про 

його учасників, а інколи навіть були свідками булінгу. 

 

17 вересня Інтерактивне заняття #СтопБулінг провела фахівець ГТУЮ у 

Закарпатській області провела зі студентами  в ДПТНЗ "Мукачівський професійний 

аграрний ліцей ім. М. Данканича". 

 

19 вересня, команда Закарпатської юстиції та Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги завітала до Закарпатської обласної 

бібліотеки для дітей та юнацтва, де провела правовий квест #РазомПротиБулінгу для 

учнів 6-х класів Ужгородської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 2 з поглибленим вивченням окремих предметів. 

 

20 вересня, в Ужгородському музичному коледжі ім. Д. Задора головний 

спеціаліст Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області 

Владислав Товтин провів урок #СтопБулінг для студентів І-ІІ курсів. Під час заходу 

творчі студенти переглянули відеоролики, детально розібралися, що таке булінг, яка 

за нього передбачена відповідальність, чим відрізняється звичайний конфлікт від 

булінгу та як захистити себе та оточуючих від цькування. 
 

Реалізуючи Національну програму правової освіти населення,  бібліотеки 

області приділяють значну увагу  правовій інформації, доведенню її до всіх верств 

населення. Бібліотеки  збирають та систематизують  документально-інформаційні 

ресурси, що містять правову інформацію забезпечують до неї доступ населення  та 

активно  популяризують. 

 

26 червня напередодні святкування Дня Конституції України, Головним 

територіальним управлінням юстиції у Закарпатській області організовано виставки 

періодичних видань Міністерства юстиції України в Закарпатській обласній 

універсальній науковій бібліотеці ім. Ф. Потушняка та в Ужгородській центральній 

міській бібліотеці. Святкові виставки включали такі видання як: «Офіційний вісник 

України», «Офіційний вісник України. Зі змінами», «Бюлетень Міністерства юстиції 

України», «Систематичне зібрання чинного законодавства України», «Кодекси 

України». 

Полички «Я маю право!», які облаштовані у даних бібліотеках, поповнилися 

буклетами з питань протидії насильству та виконавчого провадження. У 

примішеннях бібліотек також розміщені плакати «Зупинимо домашнє насильство» , 

«СТОПБУЛІНГ», «Поїхати з дитиною за кордон-легко »та «Податкова знижка на 

навчання». 

Головним територіальним управлінням юстиції у Закарпатській області був 

проведений Тиждень правового інформування ромського населення в рамках 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», у ході якого було проведено 

наступні заходи: проведено семінар з працівниками департаменту соціального 

захисту населення Закарпатської ОДА, разом з представниками системи БПД області 

та громадською організацією «Романі Чігіб» провели правоосвітній флешмоб; 

фахівцями Мукачівського районногоі відділу ДРАЦС було проведено профілактичне 

інформування представників ромської національної меншини щодо необхідності 

виготовлення документів про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також 



організовано роботу «Мобільного інформаційного пункту юстиції» в містах 

Виноградово, Тячів, Чоп, Мукачево та с. Коритняни, Ужгородського району в місцях 

компактного проживання ромів. 

Слід відзначити також, що Головне територіальне управління юстиції у 

Закарпатській області продовжує активну співпрацю з такими обласними,  

місцевими засобами масової інформації: «UA: Закарпаття», Закарпатським обласним 

державним радіо та з радіо Тиса FM, ТРК «21 канал», ТРК «М-студіо», телеканал 

«Сіріус» та «Перший кабельний», інформаційним агентством «ZIDO», газетами – 

«Новини Закарпаття», «Закарпатська правда», «Фест», «Срібна земля», 

«Правозахист», «Ужгород», «РІО», «Новини Закарпаття», «Мукачево», «Панорама», 

«UA: Українське радіо Ужгород», телеканалом «М-студіо», «Новини 

Виноградівщини», ТРК «Виноградів», ТРК «Хуст», «Вісті Рахова», «Зоря 

Рахівщини», «Перечинська тема», «Народне слово», «Голос Верховини», «Вісті 

Свалявщини», «Нове життя», «Дружба», «Берегово», «Вісник Берегівщини», 

«Нарцисова долина», «Вісник Хустщини», «Верховина», «Синій вир», «Карпатська 

зірка». А також з місцевими Інтернет ЗМІ: Інтернет-ресурс «Ужгород Інфо», 

Інтернет-ресурс «Регіональні Закарпатські Новини», Інтернет-ресурс «Час 

Закарпаття», Інтернет-ресурс «Про захід», Інтернет-ресурс «Карпатський об’єктив», 

Інтернет-видання «Закарпаття онлайн», Інтернет-ресурс «Karpatnews», 

Інформаційно-аналітичний сайт «Zaholovok», Інтернет-видання «UA-Reporter», 

«Закарпатський кореспондент», «Закарпатський оглядач», іншими.  

Станом на 01 вересня 2019 року, кількість виступів у засобах масової інформації 

працівників органів юстиції області становить 4292.  

На веб-сайті створено рубрики «Юридичні консультації», «Безоплатна правова 

допомога» «Координація правової освіти населення»  (з підрубриками) 

«Закарпатська обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти 

населення», «Координаційна рада молодих юристів при Головному управлінні 

юстиції у Закарпатській області» та інші.  

Постійно розміщуються прес-релізи про проведення всіх правоосвітніх заходів, 

семінарів, інші інформаційні та нормативно-правові матеріали. 

Відеоматеріали за результатами проведених заходів та прес-конференцій 

розміщуються на офіційному веб-сайті Головного територіального управління 

юстиції у Закарпатській області, на відеохостингу YouTube та у соціальній мережі 

«Facebook».   

Окрім того, з метою привернення уваги якнайбільшої кількості громадян до 

сторінки ГТУЮ у соціальній мережі «Facebook», використовуються нові форми та 

методи інформування громадян. Зокрема, інформація подається в графічному 

зображені, яке найбільш ефективне для сприйняття громадянами, запроваджено 

рубрики (Цифра дня, Цитата дня та Зареєстровано). Також здійснюються прямі 

трансляції на офіційній сторінці ГТУЮ в соцмережі «Facebook» з прес-конференцій, 

виїзних прийомів громадян та інших заходів. 

Щоденно оновлюється офіційний веб-сайт Головного територіального 

управління юстиції у Закарпатській області (http://www.zakjust.gov.ua), порядок 

інформаційного наповнення і функціонування якого затверджено наказом Головного 

територіального управління юстиції у Закарпатській області від 12.05.2017 № 110/8 

“Про організацію роботи з інформаційного наповнення і функціонування офіційного 

веб-сайту Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області”.  

http://www.zakjust.gov.ua/


Крім того, у ході усіх правоосвітніх заходів здійснюється розповсюдження 

буклетів, розроблених Міністерством юстиції, Головним територіальним 

управлінням юстиції, а також  його структурними підрозділами та підвідомчими 

установами. До прикладу, Головним територіальним управлінням юстиції за 8 

місяців 2019 року були розроблені такі буклети, як: «Як проголосувати 

переселенцям на позачергових виборах до Верховної Ради  України», «Правила 

зарахування дітей до 1-го класу у 2019 році», «Бажаєш влаштуватись на роботу, але 

ще не досяг 18 років?» «Як проголосувати переселенцям на виборах Президента  

України»та інші. 

Також, буклети, брошури та плакати з питань реалізації проекту «Я маю 

право!» розміщені в правових куточках, облаштованих для громадян у підвідомчих 

установах та структурних підрозділах Головного територіального управління 

юстиції. 

Заслухавши та обговоривши інформацію Хащі В.В., члена Закарпатської 

обласної МКМР з правової освіти населення, начальника управління державної 

реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного 

територіального управління юстиції у Закарпатській області, обласна МКМР 

 

ВИРІШИЛА: 

  

1. Інформацію Хащі В.В., члена Закарпатської обласної МКМР з правової 

освіти населення, начальника управління державної реєстрації нормативно-правових 

актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління 

юстиції у Закарпатській області, взяти до відома. 

2. Членам Закарпатської обласної міжвідомчої координаційно-методичної 

ради з правової освіти населення, районним (міським) міжвідомчим 

координаційно-методичним радам з правової освіти населення: 

- сприяти Головному територіальному управлінню юстиції у Закарпатській 

області, органам системи БПД у реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!»; 

- систематично проводити правоосвітні заходи в рамках реалізації проекту 

«Я МАЮ ПРАВО!» із залученням представників системи органів юстиції та БПД 

області. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Голова обласної МКМР  

з правової освіти населення, 

керівник апарату обласної  

державної адміністрації                             Руслана НАТУРКАЧ 
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