З метою підвищення правової свідомості українців та інформування громадян щодо
механізмів захисту їхніх прав у повсякденному житті у правовий спосіб стартував
загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я МАЮ
ПРАВО!».
У рамках проекту проводиться інформування громадян та надання практичних
рекомендацій щодо захисту прав за найбільш актуальними напрямами. Поширення правових
знань у рамках проекту сприятиме залученню громадян до правової активності та
правосвідомої поведінки.
Офіційна назва проекту: загальнонаціональній правопросвітницький проект «Я МАЮ
ПРАВО!».
Скорочена назва проекту: ЯМП!
Англійська назва проекту: «I HAVE THE RIGHT!»
Хештег проекту: #ЯМП!
Мета проекту: підвищення рівня правової культури та правової свідомості громадян.
Ціль проекту: інформування громадян щодо механізмів захисту їхніх прав у повсякденному
житті у правовий спосіб.
Реалізація проекту відбувається шляхом об’єднання зусиль Уряду, органів Міністерства
юстиції, системи надання безоплатної правової допомоги, міжнародних партнерів та
інших зацікавлених сторін.
Тривалість проекту: 3 роки (2017–2019 рр.).
Старт проекту: відбувся 7 червня 2017 року. Проект презентовано Павлом Петренком та
директором USAID Уейдом Уорреном в Кабінеті Міністрів України.
13.09.2017 року Кабінет Міністрів України прийняв рішення презентувати Національній
раді реформ при Президентові України загальнонаціональний проект «Я МАЮ ПРАВО!»
та звернутися до Президента з ініціативою оголосити 2018 рік роком реалізації проекту
«Я МАЮ ПРАВО!».
Проект впроваджується відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2017 року №638-р «Про реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю
право!» у 2017-2019 роках» та наказу Міністерства юстиції України від 16 серпня 2017
року №2611/5 «Про реалізацію проекту «Я маю право!».
Охоплення проекту: всі міста України, включаючи віддалені селища, у тому числі ті, де
функціонують центри та бюро системи надання безоплатної правової допомоги.

Важливий елемент проекту: створення на базі Кабінету Міністрів України моніторингової
групи для системного періодичного розгляду ключових справ щодо порушення прав
громадян.
Офіційний веб-сайт проекту: prаvo.minjust.gov.ua
Єдиний контакт-центр системи надання безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103
Девіз проекту: ЗНАЮ! ДІЮ! ЗАХИЩАЮ!
Знаю свої права.
Користуюсь ними і знаю, що треба робити, коли мої права порушують.
Захищаю себе згідно з законами, а держава захищає мене і мої права.
Повідомлення проекту у 2017 році:
Не знаєш, як вирішити спір?
Забирають бізнес? Відбирають майно?
Вимагають хабара за іспит чи навчання?
Як оформити договір оренди землі?
Як оформити виплату субсидій?
Не сплачуєш аліменти? Наслідки.
Цільові аудиторії проекту:
Широкий фокус – громадяни України, права яких потребують захисту.
Спеціальні цільові аудиторії, які визначено на 2017 рік на підставі повідомлень:
• Громадяни, в яких виникає потреба вирішити спір
• Власники бізнесу та майна
• Студенти
• Аграрії та селяни
• Громадяни, які мають право на субсидію
• Особи, які мають право на аліменти

В разі потреби запрошуємо звертатись до Сарненського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги, який знаходиться за адресою: м.
Сарни, вул. Широка 22 (другий поверх приміщення «Приватбанку»). А також
телефонуйте за номером (03655) 3-22-20.

