
                                                                                            Додаток  1                                                          

                            до наказу Головного  

                                        територіального управління  

                                              юстиції у Чернігівській області  

                                          30 червня 2016 року № 401/4 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ   

 

щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту 

 в українське суспільство до 2020 року 

 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу  Строк  

виконання заходу 

Виконавці   

1. Участь у засіданнях обласної робочої 

групи з питань інтеграції біженців та 

осіб, які потребують додаткового 

заходу  

постійно 

(за окремим планом 

робочої групи) 

Управління реєстрації нормативно – 

правових актів, правової роботи та правової 

освіти Головного територіального 

управління юстиції у Чернігівській області  

2. Надання безоплатної первинної 

правової допомоги у громадській 

приймальні, створеної при  Головному 

територіальному управлінні юстиції у 

Чернігівській області (у разі звернення) 

постійно 

 

Структурні підрозділи Головного 

територіального управління юстиції у 

Чернігівській області  

3. Надання безоплатної первинної 

правової допомоги під час виїздів 

консультативного пункту  

(у разі звернення) 

постійно 

(за окремим графіком) 

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 

із залученням фахівців галузі права (за 

згодою) 

4. Надання безоплатної первинної 

правової допомоги у громадській 

приймальні при Центрі правової 

інформації Чернігівської обласної 

наукової універсальної бібліотеки імені  

В.Г. Короленка (у разі звернення) 

2 та 4 четверга 

кожного  місяця 

 

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 

спільно з фахівцями галузі права 

(адвокатів, нотаріусів, правоохоронних 

органів, студентів юридичних клінік вищих 

навчальних закладів тощо) (за згодою)   

5. Надання безоплатної первинної 

правової допомоги у громадській 

приймальні при Чернігівському 

обласному військовому комісаріаті   

(у разі звернення) 

1 та 3 середа 

кожного  місяця 

 

Відділ систематизації законодавства, 

правової роботи та правової освіти 

Управління реєстрації нормативно – 

правових актів, правової роботи та правової 

освіти спільно з Чернігівським місцевим 

центром з надання вторинної правової 

допомоги, громадськими організаціями  

(за згодою) 

6. Проведення інформаційно – 

просвітницької   кампанії з метою 

підвищення рівня правової культури 

біженців, в тому числі серед одиноких 

матерів та одиноких вагітних жінок із 

числа біженців та осіб, які потребують 

додаткового захисту (до 2016 року) та 

для заохочення та забезпечення 

постійно  Структурні підрозділи Головного 

територіального управління юстиції у 

Чернігівській області; Управління 

Державної міграційної служби України в 

Чернігівській області; Департаменти та 

Управління Чернігівської  обласної 

державної адміністрації; громадські 

організації (за згодою). 



реєстрації дітей, зокрема ромської 

національності (за необхідністю) 

7. Розроблення та поширення методичних 

матеріалів  у сфері законодавства про 

біженців та осіб, які потребують 

додаткового захисту, в тому числі з 

питань реєстрації дітей  

постійно 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; 

відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану Управління державної 

реєстрації Головного територіального 

управління юстиції у Чернігівській області; 

районні, міськрайонні, міський  відділи 

державної реєстрації актів цивільного стану 

Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області. 

 

 

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  


