
 

                          ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

                                                                            Наказ Головного територіального 

                                                                 управління юстиції  

                                                                 у Чернігівській області   

                                                                 29.09.2016 № 536/4 

 

 

План заходів  

 

Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області  

щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство 

ромської національної меншини на період до 2020 року 

 

 

№  

з/п 

Зміст заходу Термін  

виконання 

Виконавці 

1.  Надання безоплатної первинної 

правової допомоги особам, які 

належать до ромської 

національної меншини, через 

мережу громадських приймалень, 

«прямих» гарячих телефонних 

ліній, під час виїздів 

консультативного пункту 

Головного територіального 

управління юстиції у 

Чернігівській області (у разі 

звернення). 

щороку 

 

 

Відділ систематизації 

законодавства, 

правової роботи та 

правової освіти 

Управління реєстрації 

нормативно-правових 

актів, правової роботи 

та правової освіти із 

залученням 

спеціалістів 

структурних 

підрозділів Головного 

територіального 

управління юстиції у 

Чернігівській області 

2. Надання консультативної 

допомоги особам, які належать 

до ромської національної 

меншини, з питань державної 

реєстрації актів цивільного стану, 

державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно, 

державної реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб – 

підприємців, реєстрації 

(легалізації) об’єднань громадян, 

інших громадських формувань, 

щороку Структурні 

підрозділи 

Управління державної 

реєстрації,  

Управління державної 

виконавчої служби,  

відділ з питань 

нотаріату, відділ 

систематизації 

законодавства, 

правової роботи та 

правової освіти 
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друкованих засобів масової 

інформації та з питань 

нотаріальних дій (у разі 

звернення). 

Управління реєстрації 

нормативно-правових 

актів, правової роботи 

та правової освіти 

Головного 

територіального 

управління юстиції у 

Чернігівській області 

3. Забезпечити ведення обліку 

наданих консультацій особам, які 

належать до ромської 

національної меншини. 

щороку Структурні 

підрозділи 

Управління державної 

реєстрації,  

Управління державної 

виконавчої служби, 

відділ систематизації 

законодавства, 

правової роботи та 

правової освіти 

Управління реєстрації 

нормативно-правових 

актів, правової роботи 

та правової освіти,  

відділ з питань 

нотаріату Головного 

територіального 

управління юстиції у 

Чернігівській області 

4. Проведення інформаційно-

просвітницьких кампаній для 

заохочення та забезпечення 

реєстрації всіх дітей, в тому числі 

ромської національності. 

щокварталу Відділ державної 

реєстрації актів 

цивільного стану 

Управління державної 

реєстрації,  

відділ систематизації 

законодавства, 

правової роботи та 

правової освіти 

Управління реєстрації 

нормативно-правових 

актів, правової роботи 

та правової освіти 

Головного 

територіального 

управління юстиції у 

Чернігівській області  

у взаємодії з 
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Департаментами 

Чернігівської 

обласної державної 

адміністрації 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій, та 

інформаційної 

діяльності та  

комунікацій з 

громадськістю та 

громадськими 

організаціями (за 

згодою) 

5. Реалізація інформаційно-

просвітницьких кампаній для 

заохочення та забезпечення 

реєстрації всіх дітей, зокрема 

ромської національності.  

щокварталу Відділ державної 

реєстрації актів 

цивільного стану 

Управління державної 

реєстрації,  

відділ систематизації 

законодавства, 

правової роботи та 

правової освіти 

Управління реєстрації 

нормативно-правових 

актів, правової роботи 

та правової освіти 

Головного 

територіального 

управління юстиції у 

Чернігівській області  

6. Проведення із залученням 

правоохоронних органів 

профілактичної роботи, 

спрямованої на попередження 

бездоглядності, безпритульних 

дітей, інших негативних проявів 

у дитячому середовищі. 

щороку Відділ систематизації 

законодавства, 

правової роботи та 

правової освіти 

Управління реєстрації 

нормативно-правових 

актів, правової роботи 

та правової освіти 

Головного 

територіального 

управління юстиції у 

Чернігівській області 

у взаємодії із 

Службою у справах 
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дітей 

облдержадміністрації, 

обласного центру 

соціальних служб для 

сім’ї та молоді  

(за згодою) 

7. На семінарах-практикумах для 

педагогічних працівників 

навчальних закладів розглядати 

питання підвищення рівня 

правової обізнаності осіб, які 

належать до ромської 

національної меншини. 

щороку  Відділ систематизації 

законодавства, 

правової роботи та 

правової освіти 

Управління реєстрації 

нормативно-правових 

актів, правової роботи 

та правової освіти 

Головного 

територіального 

управління юстиції у 

Чернігівській області 

у взаємодії з 

Управлінням освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

(за згодою) 

8. Під час проведення 

просвітницьких заходів (лекції, 

бесіди, семінари, «круглі столи») 

у навчальних закладах і трудових 

колективах з метою підвищення 

рівня обізнаності про права 

людини, обговорювати питання 

толерантного та неупередженого 

ставлення до осіб, які належать 

до ромської національної 

меншини тощо. 

щороку Структурні 

підрозділи  Головного 

територіального 

управління юстиції у 

Чернігівській області  

9. Проводити робочі зустрічі з 

представниками правоохоронних 

органів, міграціонної служби з 

питань інтеграції в українське 

суспільство ромської 

національної меншини (за 

потреби). 

щороку Відділ систематизації 

законодавства, 

правової роботи та 

правової освіти 

Управління реєстрації 

нормативно-правових 

актів, правової роботи 

та правової освіти 

Головного 

територіального 

управління юстиції у 
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Чернігівській області 

у взаємодії з 

Управління 

Державної 

міграційної служби 

України в області, 

Головним 

управлінням 

Національної поліції  

в Чернігівській 

області (за згодою) 

10. Забезпечити розроблення та 

розповсюдження інформаційних 

матеріалів, методичних 

посібників, буклетів, брошур 

щодо порядку отримання 

свідоцтв про народження та про 

державну реєстрацію актів 

цивільного стану, інших 

актуальних питань  щодо 

реалізації Стратегії захисту та 

інтеграції в українське 

суспільство ромської 

національної меншини та, за 

можливості, поширити їх у 

місцях компактного проживання 

осіб, які належать до ромської 

національної меншини. 

щороку Структурні 

підрозділи  Головного 

територіального 

управління юстиції у 

Чернігівській області 

11.  Розглядати на засіданнях 

Чернігівської обласної 

міжвідомчої координаційно-

методичної ради з правової 

освіти населення питання щодо 

захисту та підвищення рівня 

обізнаності про права людини 

осіб, які належать до ромської 

національної меншини тощо. 

щороку Управління реєстрації 

нормативно-правових 

актів, правової роботи 

та правової освіти 

Головного 

територіального 

управління юстиції у 

Чернігівській області  

12. Забезпечити розміщення 

інформаційних матеріалів про 

виконання Плану заходів на веб-

сайті Головного територіального 

управління юстиції у 

Чернігівській області. 

щороку Структурні підрозділі 

Головного 

територіального 

управління юстиції у 

Чернігівській області 

13. Сприяти залученню органів 

виконавчої влади, органів 

щороку Управління реєстрації 

нормативно-правових 
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місцевого самоврядування та 

громадських організацій до 

проведення інформаційно-

просвітницьких заходів.  

актів, правової роботи 

та правової освіти 

Головного 

територіального 

управління юстиції у 

Чернігівській області 

 

 

В.о. начальника 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. В. Джола 

 

 


