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Аналітична доповідна записка
про стан реалізації Обласної програми правової освіти населення
у 2017 році

Для підвищення рівня правової освіти населення, створення належних
умов для набуття громадянами правових знань, а також забезпечення їх
конституційного права знати свої права і обов’язки, на виконання Національної
програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України
від 18.10.2001 № 992/2001, та Обласної програми правової освіти населення на
2016-2020 роки, затвердженої рішенням Вінницької обласної ради від
30.06.2016 № 125, в області проводилась цільоспрямована та системна
правоосвітня робота.
Під час організації та проведенні заходів особлива увага приділялась
питанням реалізації державної політики щодо правової освіти населення,
формуванню у громадян правового світогляду, інформуванню населення з питань
держави і права, поліпшенню правового інформування у навчальних закладах.
У статті 59 Конституції України закріплено право кожного громадянина
на правову допомогу, механізм реалізації якого закріплено в Законі України
«Про безоплатну правову допомогу». Цей Закон визначає зміст права на
безоплатну правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та
порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо
надання безоплатної правової допомоги.
Право на безоплатну правову допомогу - гарантована Конституцією
України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у
тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в
повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість
певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у
випадках, передбачених Законом.
Для надання територіальними органами центральних органів виконавчої
влади, місцевими
органами
виконавчої
влади
безоплатної
первинної правової
допомоги
створюються громадські приймальні з
надання
безоплатної
первинної
правової
допомоги.
Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових
послуг як надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових
питань; складення документів правового характеру (заяв, скарг, звернень), крім
документів процесуального характеру.
Громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової
допомоги Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області
діє згідно Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної
первинної правової допомоги, затвердженого наказом Міністерством юстиції
України від 21 вересня 2011 року № 3047/5 (зі змінами), наказу від 12 січня
2017 року № 4/10 «Про затвердження графіку роботи громадської приймальні з
надання безоплатної первинної правової допомоги на І півріччя 2017 року» та
наказу від 03 липня 2017 року № 317/10 «Про затвердження графіку роботи

громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги на
II півріччя 2017 року».
Графіки роботи приймальні доводяться до відома населення через засоби
масової інформації та розміщуються на сайті головного територіального
управління юстиції. Прийом громадян у громадській приймальні здійснюється
у вівторок та четвер з 10.00 до 16.00. До роботи у громадській приймальні
залучаються працівники структурних підрозділів головного територіального
управління юстиції, до компетенції яких належать питання, порушені особою,
яка звернулась, представники Координаційної ради молодих юристів та
адвокати.
Протягом 2017 року до громадської приймальні при головному
територіальному управлінні юстиції звернулось 389 громадян, які отримали 513
консультацій. Для роботи приймальні характерно те, що консультації
громадяни отримують не лише згідно графіку роботи, а й щоденно під час
проведення Тижнів правових знань. Також, консультації надаються під час
проведення правоосвітніх заходів.
Крім того, продовжує роботу «Громадська приймальня on-line».
Відвідавши сторінку офіційного веб-сайту головного територіального
управління юстиції громадяни можуть задати питання з правової тематики та
отримати на нього кваліфіковану відповідь. Протягом звітного періоду до
«Громадської приймальні on-line» надійшло 26 звернень.
Спеціалісти головного територіального управління юстиції кожний
четвер надають консультативну допомогу громадянам у рамках роботи
консультативного центру «Право», що діє на базі обласної наукової
універсальної бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва, зокрема, упродовж 2017 року
надано 108 консультацій.
При Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області
діє виїзний консультативний пункт з надання безоплатної первинної правової
допомоги. Протягом 2017 року працівниками управління здійснено 48 виїздів у
райони області та надано 69 консультацій.
За результатами робочої наради працівників головного територіального
управління юстиції та регіонального центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги, яка відбулась 17 березня 2017 року, розроблено та
затверджено графік проведення спільного консультування громадян
працівниками головного територіального управління юстиції та працівниками
системи безоплатної вторинної правової допомоги у II кварталі 2017 року.
Консультування здійснювалось начальником головного територіального
управління юстиції, начальниками відділів ДВС, ДРАЦС, начальником відділу
з питань нотаріату із залученням державних нотаріусів, начальником відділу
державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських
формувань. Так, протягом звітного періоду здійснено 70 виїздів та надано 482
консультації в різних галузях права.
На
виконання
доручень
Міністерства
юстиції
в
рамках
загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції «Я
МАЮ ПРАВО!» Головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій

області спільно з Регіональним центром з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у Вінницькій області розроблені та затверджені графіки
роботи мобільних точок доступу до системи безоплатної правової допомоги,
відповідно до яких працівниками головного територіального управління
юстиції здійснено 77 виїздів у віддалені райони та села області, під час роботи
яких надано 553 консультації.
Головне територіальне управління юстиції тісно співпрацює з
юридичними клініками Донецького національного університету імені Василя
Стуса, Вінницького інституту Університету «Україна», Вінницького фінансовоекономічного
університету,
Вінницького
національного
аграрного
університету,
Вінницького
кооперативного
інституту,
Вінницького
торговельно-економічного інституту Київського національного торговельноекономічного університету.
Основною метою створення юридичних клінік є підвищення рівня
практичних знань, умінь та навичок студентів юридичної спеціальності;
забезпечення доступу представників соціально-вразливих груп суспільства до
правової допомоги; формування правової культури громадян; підготовка та
навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства
права, справедливості і людської гідності; розширення співробітництва вищого
навчального закладу із судовими, правоохоронними органами, органами
юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та
організаціями; впровадження в навчальний процес елементів практичної
підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг.
Відповідно до наказу головного територіального управління юстиції від 10
лютого 2017 року № 22/7 у І півріччі проведено огляд-конкурс на кращу
організацію діяльності юридичних клінік вищих навчальних закладів
Вінницької області. В огляді-конкурсі взяли
участь юридичні клініки
Донецького національного університету імені Василя Стуса, Вінницького
інституту Університету «Україна», Вінницького національного аграрного
університету та Вінницького фінансово-економічного університету. Конкурсна
комісія після детального вивчення поданих матеріалів щодо їх відповідності
вимогам конкурсу визначила переможців, якими стали юридичні клініки
Донецького національного університету імені Василя Стуса та Вінницького
інституту Університету «Україна».
19 квітня 2017 року за сприяння юридичної клініки Донецького
національного університету імені Василя Стуса працівники головного
територіального управління юстиції взяли участь у науково-практичній
конференції, присвяченій «Дню кар’єри», під час якої інформували студентів
про можливість подальшого працевлаштування в органах юстиції.
19
вересня 2017 року за сприяння юридичних клінік Вінницького
національного аграрного університету, Вінницького фінансово-економічного
університету,
Вінницького
кооперативного
інституту,
Вінницького
торговельно-економічного інституту Київського національного торговельноекономічного університету, Вінницького інституту Університету «Україна» та
Вінницької філії Університету сучасних знань в Головному територіальному

управлінні юстиції у Вінницькій області проведено День відкритих дверей для
студентів-правників. У ході зустрічі працівники структурних підрозділів
головного територіального управління юстиції поінформували студентів про
проекти та пріоритети діяльності Міністерства юстиції, функції та завдання
структурних підрозділів головного територіального управління юстиції,
порядок проходження конкурсу на заміщення вакантних посад державних
службовців, реалізацію проекту «Я МАЮ ПРАВО!» та роздали інформаційні
матеріали: «Вимагають хабар за іспит чи навчання? Захищай свої права!».
У напрямку правової освіти головне територіальне управління юстиції
ефективно співпрацює з 19 громадськими організаціями.
Співпраця з громадськими організаціями здійснюється у напрямку надання
безоплатної правової допомоги населенню, проведення семінарів, бесід, пресконференцій, «круглих столів», нарад, прийняття активної участі у проведенні
спільних заходів в рамках реалізації Національної програми правової освіти
населення.
Протягом 2017 року головним територіальним управлінням юстиції
спільно з громадськими організаціями проведено та/або взято участь у таких
правоосвітніх заходах:
зустріч-бесіда на тему: «Почути - Зрозуміти - Порозумітися», яка
проводилась громадською діячкою, правозахисницею, експерткою Коаліції з
протидії дискримінації в Україні, головою ГО «Інформаційно-просвітницький
центр «ВІСЬ» С.Дубиною;
зустріч-бесіда на тему: «Як правильно звернутись до суду?», яка
проводилась представниками ГО «Подільський центр медіації»;
засідання «круглого столу» на тему: «Пенсійна реформа в Україні:
європейський досвід», яке проводилось науковцями Донецького національного
університету імені Василя Стуса за участі представників законодавчої та
виконавчої гілок влади, громадських організацій, юристів;
зустріч з районною організацією ВГОІ «Союз Чорнобиль України», в ході
якої було висвітлено питання державної реєстрації змін до відомостей
громадських формувань;
інформаційно-просвітницький захід на тему: «Місце дитини в нашому
суспільстві: правові аспекти», який проводився представниками ГО
«Подільський центр медіації»;
тренінг з соціальної інтеграції «Inclusive Friendly», який проводився в
рамках проекту громадських організацій «Відчуй», «Право на щастя»,
«Інститут суспільних ініціатив» та «Бачити серцем»;
інформаційно-просвітницький захід на тему: «Сім’я у контексті тендерної
політики України», приурочений до Міжнародного дня сім'ї, спільно з ГО ІПЦ
«Вісь» та ГО «Подільський центр медіації»;
засідання «круглого столу» на тему: «Політичні репресії на Вінниччині в
30-х pp. 20 ст.: причини та наслідки» спільно з ВГПО «Український Дім» та
ВКО «Народний рух»;
інформаційно-просвітницький захід на тему: «Переговори: від Позицій до
Інтересів», який проводився представниками ГО «Подільський центр медіації»;

засідання «круглого столу» на тему: «Сімейні спори» спільно з
представниками ГО «Подільський центр медіації»;
семінар-тренінг Вінницького відокремленого підрозділу установи «Центр
розвитку місцевого самоврядування» на тему: «Староста - лідер, якому
довіряють»;
засідання «круглого столу» за участю представників громадської
організації «Вінницька аграрна палата» з приводу проведення широкої
роз'яснювальної роботи серед землевласників та землекористувачів щодо
способів захисту їх майнових прав та надання необхідної правової допомоги;
засідання «круглого столу» за участі представників громадських
організацій «Подільський центр медіації», «Прогресивні жінки», «Союз
юристів «Поділля» на тему: «Порядок отримання коштів (аліментів) на
утримання дітей. Проблеми та шляхи їх вирішення»;
зустріч на тему: «Нерухоме майно. Як захистити свої права?» в рамках
Школи Медіації та Права.
З метою розвитку правосвідомості громадян, задоволення потреб в
одержанні знань про державу і право, виховання поваги до закону, прав
людини, небайдужого ставлення до порушень законності і правопорядку
протягом 2017 року працівниками головного територіального управління проведено
та взято участь у 245 правоосвітніх заходах, якими охоплено 18312 тис. осіб.
Дня учнівської та студентської молоді проводились інтелектуально-правові
ігри, брейн-ринги, правові вікторини та інші правопросвітницькі заходи, серед
яких:
6
квітня 2017 року - інтелектуально-правова гра «Що? Де? Коли?», у якій
взяли участь дві команди: «Мафія справедливості» Вінницького відділення
Ірпінського державного коледжу економіки та права та «Поворот на право»
Вінницького кооперативного коледжу. Гра проходила у 7 турів: «Бліцпитання»,
«Право
в
цифрах»,
«Право
у
казках»,
«Ситуаційні
завдання», «Життя і право», «Анаграми», а також був тур для вболівальників.
За результатами правової гри учасники нагороджені подяками Головного
територіального управління юстиції у Вінницькій області;
20
квітня 2017 року у закладі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26
Вінницької міської ради» проведено правову гру «Закон і ми», у якій взяли
участь дві команди учнів 9 та 10 класів: «Феміда» та «Юридичне агентство
«Свобода». За результатами гри команда переможців «Феміда» нагороджена
дипломом Головного територіального управління юстиції у Вінницькій
області;
01
червня 2017 року з метою поширення правових знань проведено
інформаційно-просвітницький захід для дітей Вінницького центру соціальної
реабілітації дітей-інвалідів «Промінь» на тему:
«Великі права маленької
дитини», присвячений Міжнародному дню захисту дітей. Дітям розповіли про
їхні права на прикладі казки «Дюймовочка»;
27 червня 2017 року - правовий брейн-ринг «Конституція та ми» для
студентів вищих навчальних закладів. У правовому брейн - ринзі змагались
команди Вінницького транспортного та Вінницького кооперативного коледжів.

Переможцем брейн-рингу визначено команду Вінницького кооперативного
коледжу «Кооперативні правники»;
03 жовтня 2017 року в рамках тижня права, присвяченого до Дня юриста,
проведено правову квест-гру «Юстиція в житті кожної людини!» для студентівправників. У грі взяли участь 2 команди по 10 чоловік: команда коледжу
економіки та права Вінницького кооперативного інституту та Вінницького
навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного
економічного університету. Командам були надані завдання та плани щодо їх
реалізації. Одна команда мала виконати завдання, яке полягало в реєстрації
шлюбу та отриманні відповідного свідоцтва. Друга команда отримала завдання
з реєстрації громадського об’єднання молодіжного спрямування. За
результатами правового квесту перемогу здобула команда коледжу економіки
та права Вінницького кооперативного інституту;
09
жовтня 2017 року - правовий спаринг «Юридична складова» для
студентів-правників. У спарингу взяли участь 2 команди - Вінницького
національного аграрного університету «Воїни Феміди» та Вінницького
торговельно-економічного інституту Київського національного торговельноекономічного університету «Вспышка справа». Спаринг відбувся в 10 етапів,
серед яких: «Розминка», «Декларація прав людини», «Інтерактив»,
«Пантоміма», «Чорний ящик», «Анаграми» та інші. За результатами гри
перемогу здобула команда національного аграрного університету «Воїни
Феміди»;
16
листопада 2017 року з нагоди Міжнародного дня студента керівництво
Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області та
приватні нотаріуси провели спільний правопросвітницький захід - «День
відкритих дверей» для студентів Вінницького національного аграрного
університету і Вінницького інституту Університету «Україна». Студенти
ознайомились з роботою приватних нотаріусів Майструк В.І., Куранової О.О. і
Посвятенко Ю.Д. та в ході діалогу дізнались про порядок отримання свідоцтва
на право зайняття нотаріальною діяльністю, основні вимоги до вчинення
нотаріальних дій, робочого місця нотаріуса тощо;
07
грудня 2017 року в рамках Всеукраїнського тижня права у Вінницькій
обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К.А. Тімірязєва проведено
правову вікторину «Ти - людина, отже ти маєш права». У вікторині взяли
участь 2 команди: команда Вінницького технічного коледжу - «Голос народу»
та Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського
національного економічного університету - «Де-юре». В ході вікторини
команди відповідали на запитання, вирішували практичні завдання,
розгадували анаграми та показували пантоміми на правову тематику. Всі
студенти проявили високий рівень підготовки та знань з права, проте перемогу
здобула команда Вінницького технічного коледжу «Голос народу»;
07
грудня 2017 року у Вінницькому національному аграрному університеті
проведено правовий брейн - ринг «Юридична кмітливість». У брейн —ринзі
взяли участь 2 команди: Вінницького національного аграрного університету «Воїни Феміди» та Технологічно - промислового коледжу Вінницького

національного аграрного університету - «Lawyers group». За результатами
гри перемогу здобула команда Технологічно - промислового коледжу
Вінницького національного аграрного університету «Lawyersgroup»;
12 грудня 2017 в рамках Всеукраїнського тижня права у Вінницькій
обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К.А. Тімірязєва проведено
правову гру для учнів 9-тих класів Навчально - виховного комплексу:
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів-гімназії № 2.
Темами лекцій, відкритих уроків, лекцій-презентацій, лекцій-бесід були
наступні: «День Соборності України: історія виникнення»; «День Соборності
України - одне з найбільших національних свят нашої держави»; «Правовий
захист дітей від насильства в сім'ї »; «Захист прав і свобод неповнолітніх»; «Як
захистити свої права в школі?»; «Права та обов’язки дітей»; «Насильство в
сім'ї»; «Кримінальна відповідальність неповнолітніх»; «Кримінальна та
цивільно-правова відповідальність неповнолітніх»; «Відповідальність за
корупційні правопорушення»; «Профілактика злочинів серед неповнолітніх»;
«Ветерани поруч»; «Вони пройшли дорогами війни»; «Мак - символ
перемоги»; «Захист дітей в Інтернет-мережі»; «Як і кого повідомляти про
корупцію?»; «Сьогодні дівчина - завтра дружина»; «Мама, сім’я, родина школа душевності»; «Історія становлення законодавчого закріплення захисту
дітей»; «Захист від сіхмейного насильства»; «Крок кожного для запобігання
корупції»; «Юстиція відкрита для людей!»; «Подорож по юстиції!»; «Знаю!
Дію! Захищаю!»; «Загальнонаціональний проект Міністерства юстиції «Я
МАЮ ПРАВО!»; «Юстиція для кожного!»; «Пріоритетні напрямки в роботі
юстиції»; «Не знаєш як вирішити спір?»; «Школярам про проект «Я МАЮ
ПРАВО!»; «Знаю! Дію! Захищаю!»; «Проекти Міністерства юстиції»;
«Вимагають хабар за навчання?»; «Юстиція відкрита для кожного»;
Всеукраїнський урок «Права людини»; «Приєднання копій документів до заяви
в ССПЛ»; «Проекти Міністерства юстиції, про які ти маєш право знати»;
«Конституційні права та обов’язки громадян України».
З метою висвітлення інформації про реформи, які проводяться
Міністерством юстиції, а також подальшого працевлаштування молоді в
органах юстиції проводились зустрічі зі студентами 8 навчальних закладів:
Донецького національного Університету імені Василя Стуса, Вінницького
відділення Ірпінського державного коледжу економіки і права, Вінницького
кооперативного інституту, Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського
національного
торговельно-економічного
університету,
Вінницького навчально-наукового інституту та коледжу економіки та
підприємництва Тернопільського національного економічного університету,
Вінницького
фінансово-економічного
університету
та
Технологічнопромислового коледжу Вінницького національного університету.
Головне територіальне управління юстиції активно використовувало такі
форми проведення правоосвітніх заходів як флешмоб, вуличні інформування:
19 квітня 2017 року для мешканців міста було проведено флешмоб «Онлайн будинок юстиції», під час якого розповсюджувались буклети та
інформація про он-лайн - ресурс;

08 травня 2017 року з нагоди святкування Дня пам’яті та примирення було
організовано і проведено дитячий флешмоб «Малюємо перемогу»;
18 травня 2017 року працівники головного територіального управління
юстиції долучились до флешмобу з нагоди святкування Дня вишиванки;
01 червня 2017 року, в рамках правового тижня, присвяченого Дню захисту
дітей, працівниками управління проводився флешмоб «Великі права маленької
людини». Флешмоб відбувався на Європейській площі, де великій кількості
дітей та їх батьків були роздані буклети з інформацією про права дитини та
кульки;
23
червня 2017 року проведено флешмоб на тему: «Конституція незалежної
України». В ході флешмобу серед мешканців Вінниці було розповсюджено
методичні матеріали, що містять основні положення Конституції України;
23
серпня 2017 року на території Центрального міського парку культури і
відпочинку ім. М. Горького проведено флешмоб «Юстиція відкрита для
людей!». Під час флешмобу працівники юстиції привітали мешканців та гостей
міста Вінниці та роздали інформаційні буклети з коротким викладом хроніки
визначних подій незалежної України;
31 серпня 2017 року на площі Василя Стуса в рамках проекту Міністерства
юстиції «Я МАЮ ПРАВО!» проведено флешмоб «Знаю!Дію!Захищаю!» за
участі викладацького складу Донецького національного університету ім.
В.Стуса, абітурієнтів та їх батьків. Учасників заходу було поінформовано про
проект, його мету, стратегічні завдання та можливість отримання у рамках
проекту рекомендацій щодо захисту прав громадян у сфері правосуддя, захисту
прав власності, формування вмінь протистояння побутової корупції, зокрема у вищих навчальних закладах;
09 вересня 2017 року, під час святкування Дня міста, проведено флешмоб
«Юстиція разом з громадянами та гостями міста Вінниці!»;
19 вересня 2017 року в рамках правопросвітницького проекту Міністерства
юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!», проведено флешмоб «Я МАЮ ПРАВО!»
для учнів Навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний
заклад І-ІІ ступенів - дошкільного навчального закладу» с. Висока Гребля
Крижопільського району;
02 жовтня 2017 року, в рамках тижня права, присвяченого до Дня юриста,
проведено флешмоб для студентів Вінницького національного медичного
університету ім. М.І.Пирогова. Під час заходу студентів поінформовано про
реалізацію загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ
ПРАВО!», їхні права на освіту без корупції, а також роз’яснено, що необхідно
знати та робити, щоб захистити себе у правовий спосіб;
17
листопада 2017 року з нагоди святкування Міжнародного дня студента
працівниками Головного територіального управління юстиції у Вінницькій
області та Регіонального Центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги у Вінницькій області проведено флешмоб «Хабар за навчання
стоп!» для студентів трьох вищих навчальних закладів - Вінницького
національного технічного університету, Вінницького національного медичного

університету ім. М.І. Пирогова та Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського;
24
листопада
2017
року
в
рамках
загальнонаціонального
правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» проведено вуличне
інформування громадян щодо основних напрямків реалізації проекту. Під час
заходу громадянам роздані інформаційні буклети «Не знаєш як вирішити спір?
Захищай свої права!», «Забирають бізнес? Відбирають майно?», «Не знаєш як
оформити договір оренди землі? Захищай свої права!», «Не знаєш як оформити
субсидію? Захищай свої права!»;
08
грудня 2017 року, в рамках Всеукраїнського тижня права та
загальнонаціонального правопросвітницького проекту Міністерства юстиції «Я
МАЮ ПРАВО!» проведено вуличне опитування вінничан для виявлення рівня
їх базової правової обізнаності.
Правоосвітні питання обговорювались на засіданнях «круглих столів»,
нарадах, робочих зустрічах, семінарах, прес-конференціях тощо:
Так, 12 січня 2017 року управлінням державної реєстрації головного
територіального управління юстиції проведено спільну оперативну нараду з
керівництвом Управління державної міграційної служби з питань змін до
законодавства щодо здійснення органом державної реєстрації актів цивільного
стану перевірки законності перебування іноземця або особи без громадянства
на території України шляхом направлення в день подання заяви про державну
реєстрацію шлюбу запиту до територіального органу міграційної служби
України;
20
січня 2017 року начальником головного територіального управління
юстиції проведено прес - конференцію на тему: «СКАЗАНО - ЗРОБЛЕНО», під
час якої громадськість поінформовано про досягнення Міністерства юстиції
України та Головного територіального управління юстиції у Вінницькій
області у 2016 році;
02 лютого 2017 року управлінням державної реєстрації проведено спільну
нараду з керівництвом Вінницької міської ради з питань стартування пілотного
проекту Міністерства юстиції «Шлюб за добу»;
08
лютого 2017 року начальник головного територіального управління
юстиції взяв участь у нараді, яка проводилась Регіональним центром з надання
безоплатної вторинної правової допомоги у Вінницькій області з порядком
денним: «Підбиття підсумків роботи системи БПД у 2016 році, реалізація
пріоритетних напрямків роботи у 2017 році»;
03 березня 2017 року начальник відділу з питань банкрутства взяв участь у
семінарі, який проводився відділенням АПУ у Вінницькій області та
Господарським судом Вінницькій області, під час якого були обговорені
перспективи розвитку законодавства про банкрутство, недоліки нормативного
визначення підстав ліквідації юридичних осіб, а також окремі аспекти
діяльності арбітражних керуючих;
15
березня 2017 року працівниками управління державної реєстрації та
відділу з питань нотаріату проведено прес-конференцію для місцевих засобів

масової інформації щодо реформ, запроваджених Міністерством юстиції
України у сфері державної реєстрації та нотаріату;
16 березня 2017 року працівники головного територіального управління
юстиції взяли участь у засіданні Міжвідомчої ради з питань сім’ї, тендерної
рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії
торгівлі людьми;
16 березня 2017 року управлінням державної реєстрації проведено семінар
для державних реєстраторів Вінницької області, що здійснюють повноваження
у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, під
час якого висвітлювались питання «Антирейдерського закону» та Закону
України «Про електронний цифровий підпис»;
17 березня 2017 року керівництвом головного територіального управління
юстиції та регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги проведено спільну робочу нараду щодо шляхів подальшої співпраці у
напрямку забезпечення надання населенню області безоплатної правової
допомоги;
23 березня 2017 року працівниками головного територіального управління
юстиції проведено семінар для працівників місцевих центрів з надання
безоплатної вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги;
24 березня 2017 року відбулась робоча зустріч начальника відділу
державної реєстрації друкованих ЗМІ та громадських формувань з керівником
секретаріату Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування
щодо державної реєстрації статутів територіальних громад;
03 квітня 2017 року відбулась спільна нарада управління державної
виконавчої служби, Головного Управління Національної поліції у Вінницькій
області та Регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області щодо
матеріалів, які є підставою для внесення відомостей про розшук та зняття з
розшуку транспортних засобів до інформаційно-пошукових систем;
04 квітня 2017 року управлінням державної реєстрації проведено семінар
для державних реєстраторів Вінницької області, під час якого розглядались
зміни до Законів України «Про електронний цифровий підпис» та «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
05 квітня 2017 року начальник відділу державної реєстрації друкованих
ЗМІ та громадських формувань взяла участь в інформаційній зустрічі з
головами профспілкових комітетів м.Вінниці. В ході зустрічі висвітлені
питання новостворених профспілкових організацій, змін до їх відомостей,
державної реєстрації рішень про припинення та припинення профспілок;
19 квітня 2017 року проведено семінар для працівників юридичних служб
територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, місцевих державних адміністрації, державних підприємств, установ,
організацій, під час якого висвітлювались питання застосування окремих
положень кодексу адміністративного судочинства, Закону України «Про доступ
до публічної інформації» тощо;
12
травня 2017 року заступник начальника головного територіального
управління юстиції Коваль В.В. взяв участь у засіданні круглого столу на тему:

«Інформаційні ресурси, інтелектуальна власність, комунікації в освітньонауковій та інноваційній сферах: філософський та правовий вимір»;
16 травня 2017 року спільно з Вінницьким місцевим центром з надання
безоплатної вторинної правової допомоги та Управлінням забезпечення прав
людини Національної поліції України проведено інформаційно-просвітницький
захід для вихованців підліткового віку Вінницького обласного дитячого
будинку «Гніздечко» на тему: «Кримінальна відповідальність неповнолітніх»;
02 червня 2017 року начальник відділу систематизації законодавства,
правової роботи правової освіти Вітов Н.І. взяла участь у семінарі на тему:
«Попередження проявів сексистської реклами: інструменти місцевих органів
влади та взаємодія із громадянським суспільством»;
13 червня 2017 року заступник начальнику управління державної
реєстрації - начальник відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності
комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Миколюк Я.П. взяв
участь у засіданні круглого столу на тему: «Проблемні питання в земельних
відносинах аграрного сектору»;
14 червня 2017 року начальник відділу державної реєстрації друкованих
ЗМІ та громадських формувань взяла участь у семінарі за участю голів
районних, міських рад, активістів обласної ради організації ветеранів війни,
обласної спілки інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій,
обласної спілки ветеранів війни в Афганістані;
26 червня 2017 року начальник відділу управління реєстрації нормативноправових актів, правової роботи та правової освіти Драчинська В.О. взяла
участь у засіданні круглого столу на тему: «Сучасні вимоги щодо гарантій
конституційного процесу в Україні» за участю представників Вінницької
академії неперервної освіти, місцевих органів влади, науковців, юристів,
громадських організацій;
27 червня 2017 року проведено семінар для працівників юридичних служб
територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, місцевих державних адміністрації, державних підприємств, установ,
організацій, під час якого висвітлювались питання реформування пенсійної
системи, окремі положення Законів України «Про прокуратуру», «Про
виконавче провадження»;
06
липня 2017 року начальником управління реєстрації нормативноправових актів, правової роботи та правової освіти Драчинською В.О.
проведено робочу нараду з директором Козятинського місцевого центру з
надання вторинної правової допомоги Комаром О.С. та заступником
начальника відділу «Калинівське бюро правової допомоги»;
06
липня 2017 року в Головному територіальному управлінні юстиції у
Вінницькій області проведено семінар для державних реєстраторів Вінницької
області, які здійснюють повноваження в сфері державної реєстрації юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців;
19 липня 2017 року начальник відділу державної реєстрації нормативноправових актів Михайленко Є.В. взяв участь у засіданні круглого столу з
питань порядку видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза

межами населених пунктів Вінницької області, який проведено за ініціативи
Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку
Вінницької облдержадміністрації;
21 липня 2017 року начальник Головного територіального управління
юстиції у Вінницькій області Круголь Ю.В. взяв участь в нараді, яка
проводилась головою обласної державної адміністрації В.Коровієм за участі
заступників
прокурора
області,
керівників
структурних
підрозділів
прокуратури області, місцевих прокурорів та їх заступників, керівництва
правоохоронних органів регіону та Головного управління Держгеокадастру
Вінницької області щодо стану додержання законності земельного
законодавства;
22 серпня 2017 року відбулося засідання обласного оперативного штабу із
забезпечення прав і свобод власників земель та збіжжя, завданням якого є
забезпечення захисту аграріїв від спроб рейдерських захоплень землі або
збіжжя;
04
вересня 2017 року відбулося засідання обласного оперативного штабу із
забезпечення прав і свобод власників земель та збіжжя, завдання якого
забезпечити захист аграріїв від спроб рейдерських захоплень землі або збіжжя,
в якому взяли участь працівники головного територіального управління
юстиції;
07
вересня 2017 року головний спеціаліст сектору взаємодії з суб’єктами
державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів
Управління державної реєстрації Головного територіального управління
юстиції у Вінницькій
області
В.Кожушко
спільно
з працівниками
Козятинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги М.Кобернюк та А.Бондарчук провели тренінг для працівників
Махнівської сільської ради Козятинського району на теми: «Забезпечення
доступу громадян територіальної громади до безоплатної правової допомоги»
та «Як скористатися он-лайн сервісами Міністерства юстиції у сфері державної
реєстрації»;
11 вересня 2017 року відбувся обласний семінар - нарада державних та
приватних нотаріусів Вінницької області, на якому висвітлені актуальні
питання, які виникають під час вчинення нотаріальних дій;
12
вересня
2017
року
відбувся
семінар-тренінг
Вінницького
відокремленого
підрозділу
установи
«Центр
розвитку
місцевого
самоврядування» на тему «Староста - лідер, якому довіряють», що проводився
зі старостами об’єднаних територіальних громад області;
19
вересня 2017 року працівниками сектору взаємодії з суб'єктами
державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів
Управління державної реєстрації проведено робочу зустріч-нараду з
державними реєстраторами КП «Вінницьке міське бюро технічної
інвентаризації». На даному заході обговорені питання проведення державної
реєстрації прав на нерухоме майно, здійснення контролю у сфері державної
реєстрації та відповідальності державних реєстраторів;

20
вересня 2017 року Управлінням державної виконавчої служби
Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області проведено
короткостроковий семінар-діалог за участю керівників територіальних органів
державної виконавчої служби Вінницької області, адвокатів, представників
громадськості. Під час семінару обговорено порядок отримання коштів
(аліментів) на утримання дітей, проблеми та шляхи їх вирішення;
27 вересня 2017 року під головуванням заступника начальника Головного
територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби начальника
управління
державної
виконавчої
служби
Головного
територіального управління юстиції у Вінницькій області О.Чорнобая та
начальника юридичного управління головного управління Пенсійного фонду
України у Вінницькій області Т.Ільченко відбулась спільна робоча нарада щодо
стану виконання виконавчих документів про стягнення коштів на користь
держави в інтересах Пенсійного фонду України;
02 жовтня 2017 року начальник відділу державної реєстрації друкованих
засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної
реєстрації Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області
А.Єрохіна, провела семінар-нараду для адміністраторів центрів надання
адміністративних послуг Вінницької області на тему: «Особливості проведення
державної реєстрації громадських формувань через фронт-офіси центрів
надання адміністративних послуг»;
08
жовтня 2017 року в Хмільницькій міській раді начальником відділу
систематизації законодавства правової роботи та правової освіти Управління
реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Вітов
Н.І. проведено робочу зустріч, під час якої усіх присутніх ознайомлено з
напрямками роботи Головного територіального управління юстиції у
Вінницькій області, пріоритетами та проектами Міністерства юстиції, а саме:
«Он-лайн будинок юстиції», «Шлюб за добу», «Свідоцтво про народження в
пологовому будинку», «Я МАЮ ПРАВО!»;
10 жовтня 2017 року начальник відділу реєстрації нормативно-правових
актів Михайленко Є.В. взяв участь у засіданні Міжвідомчої ради з питань сім’ї,
тендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та
протидії торгівлі людьми у Вінницькій обласній державній адміністрації;
10 жовтня 2017 року працівники головного територіального управління
юстиції взяли участь в розширеному засіданні обласного оперативного штабу із
забезпечення прав і свобод власників земель та збіжжя, завдання якого
забезпечити захист аграріїв від спроб рейдерських захоплень;
11 жовтня 2017 року працівники головного територіального управління
юстиції взяли участь у навчально-методичному зборі працівників юридичних
служб територіальних органів, підрозділів центрального підпорядкування,
навчальних і науково-дослідних закладів, підприємств, установ і організацій
сфери управління державної служби України з надзвичайних ситуацій;
27
жовтня 2017 року у Головному територіальному управлінні юстиції
проведено круглий стіл за участю представників громадської організації
«Вінницька
аграрна
палата»
щодо
питання
проведення
широкої

роз'яснювальної роботи серед землевласників та землекористувачів щодо
способів захисту їх майнових прав та надання необхідної правової допомоги та
підписано меморандум про співпрацю;
02 листопада 2017 року працівники головного територіального управління
юстиції взяли участь у семінарі-тренінгу для державних службовців, посадових
осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, сільських, селищних,
міських голів, посадових осіб юридичних осіб публічного права, який відбувся
у приміщенні Вінницької обласної державної адміністрації. Даний захід
проводився представниками Національного агентства з питань запобігання
корупції за підтримки Програми розвитку ООН з метою роз’яснення
законодавства про конфлікт інтересів за участю голови обласної державної
адміністрації Валерія Коровія та заступника голови обласної ради Михайла
Кременюка;
02
листопада 2017 року Управлінням державної реєстрації проведено
семінар для державних реєстраторів та адміністраторів області на тему
«Актуальні питання державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осібпідприємців»;
23 листопада 2017 року Головним територіальним управлінням юстиції у
Вінницькій області проведено постійно діючий семінар з питань правової
роботи для працівників юридичних служб територіальних органів міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних
адміністрацій, державних підприємств, установ,організацій;
24 листопада 2017 року при першому заступнику начальника Головного
територіального управління юстиції у Вінницькій області Вінницькій Т.О.
відбулась спільна робоча нарада з приводу розробки графіку, що передбачатиме
щомісячне надання адресної безоплатної правової допомоги незахищеним
верствам населення;
05
грудня 2017 року проведено семінар для державних реєстраторів
Вінницької області на тему: «Актуальні питання державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
07 грудня 2017 року у рамках Всеукраїнського тижня права у Вінницькій
обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К.А. Тімірязєва відбулось
засідання круглого столу за темою: «Захист прав людини - найвища соціальна
цінність - найвища соціальна цінність української держави» та інші заходи.
Питання підвищення рівня правових знань, формування правової культури
населення постійно знаходяться у полі зору закладів культури.
Продовжує роботу інформаційно - консультативний центр «Право» на базі
обласної наукової бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва (угода про співпрацю оновлена
01 грудня 2015 року). Відповідно до графіку чергувань на І півріччя 2017 року,
затвердженого 06 січня 2017 року та графіку чергувань на II півріччя 2017 року,
затвердженого 29 червня 2017 року, спеціалісти головного територіального
управління юстиції щочетверга надають безоплатну первинну правову
допомогу населенню області.
Протягом звітного періоду серед заходів щодо виховання правової
культури у бібліотечних установах пріоритетними були організація і

проведення «круглих столів», бесід, уроків права, юридичних діалогів, годин
спілкування, книжкових виставок, інтелектуальних ігор, правових брейн-рингів
тощо.
За участі працівників головного територіального управління юстиції у
звітному періоді на базі сектору правової інформації Вінницької обласної
універсальної бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва проводились наступні заходи:
18
січня 2017 року - правоосвітній захід на тему: «Право власності
ефективна реалізація», на якому були присутні юристи-цивілісти;
16
березня 2017 року відбувся «круглий стіл» на тему: «Пенсійн
реформа в Україні: Європейський досвід»;
6 квітня 2017 року - інтелектуальна правова гра «Що? Де? Коли?». У
правовій грі взяли участь дві команди: «Мафія справедливості» Вінницького
відділення Ірпінського державного коледжу економіки та права та «Поворот на
право» Вінницького кооперативного коледжу;
10
травня 2017 року - інформаційно-просвітницька зустріч щодо правових
аспектів та місця дитини в сучасному суспільстві. Захід відбувся в рамках
Школи Медіації і Права;
15 травня 2017 року - інформаційно-просвітницький захід «Сім’я у
контексті тендерної політики України», приурочений до Міжнародного дня
сім'ї;
15
травня 2017 року - товариські дебати між студентами Вінницького
кооперативного коледжу та Вінницького торговельно-економічного коледжу на
тему: «Цивільний шлюб: переваги та недоліки»;
18
травня 2017 року - з ініціативи ВГПО «Український Дім» та ВКО
«Народний рух», за участю науковців, краєзнавців, юристів відбувся круглий
стіл «Політичні репресії на Вінниччині в 30-х рр. 20 ст.: причини та наслідки»;
09
жовтня 2017 року - правовий спаринг «Юридична складова» для
студентів-правників;
07 грудня 2017 року у рамках Всеукраїнського тижня права у Вінницькій
обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К.А. Тімірязєва відбулось
засідання круглого столу за темою: «Захист прав людини - найвища соціальна
цінність - найвища соціальна цінність української держави»;
07
грудня 2017 року в рамках Всеукраїнського тижня права у Вінницькій
обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К.А. Тімірязєва проведено
правову вікторину «Ти - людина, отже ти маєш права»;
12
грудня 2017 в рамках Всеукраїнського тижня права у Вінницькій
обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К.А. Тімірязєва проведено
правову гру для учнів 9-тих класів Навчально - виховного комплексу:
загальноосвітньої школи І-ІИ ступенів-гімназії № 2 та інші заходи.
Головним територіальним управлінням юстиції спільно з обласною
МКМР та Координаційною радою молодих юристів організовано проведення 8
тижнів правових знань:
• до Дня Соборності України;
• до Дня пам’яті та примирення;
• до Міжнародного дня сім’ї;

• до Міжнародного дня захисту дітей;
• до Дня Конституції України;
• до Дня Державного прапора України та Дня незалежності України;
• до Дня юриста;
• в рамках Всеукраїнського тижня права.
Однією з найважливіших умов та засобом забезпечення підвищення рівня
правової культури і обізнаності населення є використання засобів масової
інформації.
Головне територіальне управління юстиції співпрацює з обласною
телерадіокомпанією «ВІНТЕРА», Телекампанією «ВІТА», Вінницьким міським
радіо «Місто над Бугом», газетами «Вінниччина» (тематична консультативна
сторінка «Правове поле»), «Вінницька газета» та іншими виданнями.
Всього фахівцями головного територіального управління
юстиції
протягом 2017 року підготовлено 204 виступи у ЗМІ.
В напрямку методичного забезпечення правової освіти головним
територіальним управлінням юстиції підготовлено методичні рекомендації та
матеріали на теми:
1. «Великі права маленької людини»;
2. «Пам’ятаємо - перемагаємо»;
3. «Праця неповнолітніх: обмеження та пільги»;
4. «Конституція незалежної України»;
5. «Правовий статус біженців»;
6. «Державна реєстрація народження дитини, визначення її походження,
присвоєння прізвища, власного імені та по-батькові»;
7. «Права українців при перетині кордону без віз»;
8. «Юстиція в умовах сьогодення»;
9. «Права дітей в сучасних реаліях».
Робота щодо вдосконалення форм і підходів до організації правової
освіти населення триває.
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