
                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

                                                                               Наказ Головного територіального                        

                                                                               управління юстиції 

                                                                               у Чернігівській області 

                                                                               12 вересня 2017 року  № 321/4 

 

 

План заходів  

Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області з проведення   

у 2017 році Всеукраїнського тижня права 

 

№  

з/п 

Дата 

проведення  

Зміст  

заходу  

Виконавці Примітки 

1. 04.12.2017 -

08.12.2017 

Відкриті двері 

юстиції за участю  

учнів, студентів 

навчальних закладів 

та інших 

зацікавлених осіб. 

Кузьміна Л.О., 

Хардіков В.В., 

П’ятниця С.М., 

Курганська Н.В., 

Железняк О.О., 

Дікан О.М., 

Зенченко Н.В., 

Трубенок А.А., 

керівники відділів 

державної 

виконавчої служби 

та відділів 

державної 

реєстрації актів 

цивільного стану. 

Координаційна 

рада молодих 

юристів при 

Головному 

територіальному 

управлінні 

юстиції у 

Чернігівській 

області  

2. 04.12.2017 -

08.12.2017 

Оформити тематичні 

стенди щодо 

реалізації та захисту 

прав людини. 

Кузьміна Л.О., 

керівники відділів 

державної 

виконавчої служби 

та відділів 

державної 

реєстрації актів 

цивільного стану. 

 

3. 04.12.2017 -

09.12.2017 

Організувати та 

провести у 

навчальних закладах, 

закладах культури, 

військових частинах 

тематичні заходи 

інформаційного, 

освітнього та 

Кузьміна Л.О. 

Хардіков В.В., 

П’ятниця С.М., 

Курганська Н.В., 

Железняк О.О., 

Дікан О.М., 

Чепур В.В., 

Зенченко Н.В., 

Координаційна 

рада молодих 

юристів при 

Головному 

територіальному 

управлінні 

юстиції у 

Чернігівській 
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виховного характеру 

(лекції, бесіди, 

правові уроки, 

конкурси, ігри тощо).  

Трубенок А.А., 

керівники відділів 

державної 

виконавчої служби 

та відділів 

державної 

реєстрації актів 

цивільного стану. 

області; 

фахівці органів, 

виконавчої 

влади, 

правоохоронних 

органів, системи 

безоплатної 

правової 

допомоги, 

громадських 

організацій. 

4. Листопад,  

грудень 

Організувати виступи 

у засобах масової 

інформації та 

Інтернет виданнях  з 

питань реалізації і 

захисту прав людини, 

у тому числі 

учасників 

антитерористичної 

операції, членів їх 

сімей, внутрішньо 

переміщених осіб та 

постраждалих 

внаслідок зазначеної 

операції. 

Кузьміна Л.О., 

Хардіков В.В., 

П’ятниця С.М., 

Курганська Н.В., 

Железняк О.О., 

Дікан О.М., 

Чепур В.В., 

Зенченко Н.В., 

Трубенок А.А., 

керівники відділів 

державної 

виконавчої служби 

та відділів 

державної 

реєстрації актів 

цивільного стану. 

 

5. 04.12.2017 -

08.12.2017 

Провести з 

працівниками 

підприємств, установ, 

організацій навчання, 

лекції, бесіди з 

питань реалізації і 

захисту прав людини 

з метою підвищення 

загального рівня 

правової культури та 

набуття громадянами 

необхідного рівня 

правових знань. 

Кузьміна Л.О., 

Хардіков В.В., 

П’ятниця С.М., 

Курганська Н.В., 

Железняк О.О., 

Дікан О.М., 

Чепур В.В., 

Зенченко Н.В., 

Трубенок А.А., 

керівники відділів 

державної 

виконавчої служби 

та відділів 

державної 

реєстрації актів 

цивільного стану. 

За участю 

заінтересованих 

громадських 

організацій. 

6. 04.12.2017 -

08.12.2017 

Провести в установах 

виконання покарань 

лекції, бесіди з 

Кузьміна Л.О. За участю 

заінтересованих 

громадських 
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питань реалізації і 

захисту прав людини. 

організацій, 

представників 

системи 

безоплатної 

правової 

допомоги. 

7. 04.12.2017 -

08.12.2017 

Забезпечити 

організацію через 

мережу громадських 

приймалень при 

Головному 

територіальному 

управлінні юстиції у 

Чернігівській області,  

Територіального 

центру 

комплектування та 

соціальної підтримки,  

надання населенню 

безоплатної 

первинної правової 

допомоги. 

Кузьміна Л.О., 

Хардіков В.В. 

П’ятниця С.М., 

Курганська Н.В., 

Железняк О.О., 

Дікан О.М., 

Чепур В.В., 

Зенченко Н.В., 

Трубенок А.А. 

 

Установи 

системи надання 

безоплатної 

правової 

допомоги 

Чернігівської 

області. 

 

8. 04.12.2017 -

08.12.2017 

Провести 

конференції, 

семінари, зустрічі за 

круглим столом, 

дискусії, присвячені 

проблематиці прав 

людини, захисту прав 

учасників 

антитерористичної 

операції, членів їх 

сімей та внутрішньо 

переміщених осіб. 

Кузьміна Л.О., 

Хардіков В.В. 

П’ятниця С.М., 

Курганська Н.В., 

Железняк О.О., 

Дікан О.М., 

Чепур В.В., 

Зенченко Н.В., 

Трубенок А.А. 

 

За участь 

представників 

органів 

виконавчої 

влади, органів 

місцевого 

самоврядування, 

громадських 

організацій.  

 

9. 04.12.2017 - 

08.12.2017 

Прийняти участь у 

книжкових виставках 

закладів культури 

Чернігівської області. 

Кузьміна Л.О., 

Хардіков В.В., 

П’ятниця С.М., 

Железняк О.О. 

Фахівці закладів 

культури.  

10. 04.12.2017 -

08.12.2017 

Оформити виставку 

правової літератури в 

громадській 

приймальні при  

Головному 

територіальному 

управлінні юстиції у 

Чернігівській області. 

Трянова С.М., 

Приступа Н.М. 
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11. Листопад, 

грудень 

Організувати 

розміщення на 

офіційному веб-сайті 

Головного 

територіального 

управління юстиції 

інформаційних 

банерів та їх 

наповнення 

матеріалами, що 

стосуються 

Всеукраїнського 

тижня права. 

Кузьміна Л.О., 

Хардіков В.В., 

П’ятниця С.М., 

Курганська Н.В.,  

Железняк О.О., 

Дікан О.М., 

Трубенок А.А., 

Зенченко Н.В.,  

Кебець І.А., 

керівники відділів 

державної 

виконавчої служби 

та відділів 

державної 

реєстрації актів 

цивільного стану. 

 

12. 04.12.2017 -

13.12.2017 

Забезпечити подання 

інформації про 

проведені 

просвітницькі заходи 

для розміщення на 

веб-сайті Головного 

територіального 

управління юстиції у 

Чернігівській області, 

в Інтернет виданнях 

та засобах масової 

інформації.  

Кузьміна Л.О., 

Хардіков В.В., 

П’ятниця С.М., 

Курганська Н.В.,  

Железняк О.О., 

Дікан О.М., 

Трубенок А.А., 

Зенченко Н.В.,  

Кебець І.А., 

керівники відділів 

державної 

виконавчої служби 

та відділів 

державної 

реєстрації актів 

цивільного стану. 

 

 

 

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. Махріна 


