
 
 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ  

У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

НАКАЗ 

19.04.2017                                                м. Чернігів                                             № 129/4 

 

 

Про місяць етичної  

поведінки державних  

службовців 

 

 

З метою дотримання Загальних правил етичної поведінки державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом 

Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 

2016 року № 158, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 серпня 

2016 р. за № 1203/29333, виховання у працівників апарату Головного 

територіального управління юстиції у Чернігівській області, районних, 

міськрайонних та міських відділів державної виконавчої служби та відділів 

державної реєстрації актів цивільного стану області ввічливого ставлення до 

громадян, дотримання ними високої культури спілкування, недопущення 

випадків, які можуть негативно вплинути на репутацію державних службовців  

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Затвердити план заходів Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області з проведення місяця етичної поведінки 

державних службовців, що додається. 

2. Провести апарату Головного територіального управління юстиції у 

Чернігівській області, відділам державної виконавчої служби та відділам 

державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального 

управління юстиції у Чернігівській області з 24 квітня 2017 року по 24 травня 

2017 року місяць етичної поведінки державних службовців: 

2.1 забезпечити розміщення анонсів, інформаційних матеріалів, фотосесій 

з проведення місяця етичної поведінки державних службовців на веб-сайті 

Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, 

інформаційних стендах та у місцевих засобах масової інформації; 
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2.2 подати до відділу систематизації законодавства, правової роботи та 

правової освіти Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової 

роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у 

Чернігівській області інформацію в паперовому або електронному вигляді 

(pravovaosvita@cn.minjust.gov.ua) щодо кількості охоплених осіб, 

оприлюднених матеріалів у засобах масової інформації.  

3. Начальнику відділу систематизації законодавства, правової роботи та 

правової освіти Управління реєстрації нормативно-правових актів, правової 

роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у 

Чернігівській області Тряновій С.М. забезпечити координацію роботи 

структурних підрозділів Головного територіального управління юстиції у 

Чернігівській області з виконання зазначеного плану. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник                                                                               О.М. Трейтяк           
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 ЗАТВЕРДЖЕНО                                          

Наказ Головного територіального 

управління юстиції у Чернігівській 

області  

19 квітня 2017 року № 129/4 

 

 

План заходів 

Головного територіального управління юстиції 

у Чернігівській області  

з проведення місяця етичної поведінки державних службовців 

 

№  

з/п 

Строк 

проведення 

Зміст заходу  Виконавці Примітки 

1. 24.04.2017 -

24.05.2017 

Проведення тематичних 

оперативних нарад 

П’ятниця С.М., 

Хардіков В.В., 

Кузьміна Л.О., 

Курганська Н.В., 

Трубенок А.А., 

керівники відділів 

державної 

виконавчої служби, 

державної 

реєстрації актів 

цивільного стану 

Чернігівської 

області 

 

2. 24.04.2017 -

24.05.2017 

Оформлення 

інформаційних стендів з 

питань етичної 

поведінки державних 

службовців та 

запобігання корупції  

Трянова С.М., 

Трубенок А.А., 

Джола С.В., 

Петухова Н.Ю., 

Махріна С.В., 

Приступа Н.М.  

 

3. 24.04.2017 -

24.05.2017 

Інформування населення 

через засоби масової 

інформації з питань 

правил етичної 

поведінки державних 

службовців та 

запобігання корупції 

Кузьміна Л.О., 

Хардіков В.В., 

П’ятниця С.М., 

Курганська Н.В., 

Трубенок А.А. 

 

4. 24.04.2017 -

24.05.2017 

Проведення для 

державних службовців 

Головного 

територіального 

управління юстиції у 

Чернігівській області 

тематичних лекцій, 

Кузьміна Л.О., 

Хардіков В.В., 

П’ятниця С.М., 

Курганська Н.В., 

Трубенок А.А., 

керівники відділів 

державної 

Залучення 

фахівців 

органів 

виконавчої 

влади, органів 

місцевого 

самоврядуван-
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бесід, семінарів, 

внутрішніх навчань 

тощо з питань 

дотримання етичної 

поведінки державних 

службовців та 

запобігання корупції 

виконавчої служби, 

державної 

реєстрації актів 

цивільного стану 

Чернігівської 

області 

ня, інших 

фахівців з 

питань 

державної 

служби (за 

згодою) 

5. 24.04.2017 -

24.05.2017 

Організація 

інформаційно-

просвітницької кампанії 

з питань дотримання 

етичної поведінки 

державних службовців 

та запобігання корупції 

для державних 

службовців підприємств, 

установ, організацій 

Кузьміна Л.О., 

Трянова С.М., 

Курганська Н.В., 

Трубенок А.А. 

Залучення 

фахівців 

органів 

виконавчої 

влади, органів 

місцевого 

самоврядуван-

ня, інших 

фахівців з 

питань 

державної 

служби  (за 

згодою) 

6. 27.04.2017, 

04.05.2017, 

11.05.2017, 

18.05.2017  

(з 10 00  до 

11 00 ) 

Організація роботи 

«гарячої» телефонної 

лінії з питань державної 

служби та 

антикорупційного 

законодавства  

Трубенок А.А., 

Кузьміна Л.О., 

Курганська Н.В., 

П’ятниця С.М. 

 

7. 24.04.2017 -

24.05.2017 

Розроблення та 

розповсюдження 

методичних матеріалів, 

буклетів, брошур з 

питань етичної 

поведінки державних 

службовців та 

запобігання корупції  

Кузьміна Л.О., 

Курганська Н.В., 

Трубенок А.А. 

 

8. 24.04.2017 -

24.05.2017 

Організація книжкових 

полиць, виставок з 

питань етичної 

поведінки державних 

службовців та 

запобігання корупції  

Трянова С.М., 

Джола С.В., 

Петухова Н.Ю., 

Махріна С.В., 

Приступа Н.М. 

Залучення 

фахівців 

закладів 

культури 

бібліотечної 

системи 

 

Начальник відділу систематизації  

законодавства, правової роботи та  

правової освіти Управління реєстрації  

нормативно-правових актів, правової роботи 

та правової освіти Головного територіального 

управління юстиції у Чернігівській області                                   С.М. Трянова 


