
 
 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ  

У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

НАКАЗ 

15.01.2018                                                м. Чернігів                                             № 9/4 

 

 

Про виступи в засобах масової  

інформації у I півріччі 2018 року 

 

 

У відповідності до підпункту 4.11 пункту 4 Положення про Головні 

територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, 

затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 

№1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2011 року за  

№759/19497 (із змінами), та з метою правового інформування населення з 

питань роз’яснення громадянам гарантованих їм Конституцією та законами 

України прав у різних сферах життя 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Затвердити графік виступів працівників Головного територіального 

управління юстиції у Чернігівській області в засобах масової інформації у I 

півріччі 2018 року. 

2. Керівникам структурних підрозділів Головного територіального 

управління юстиції у Чернігівській області погоджувати розроблені 

працівниками інформаційні матеріали та забезпечити їх подання щомісячно 

до 20 числа до сектору зв’язків з громадськістю. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Управління 

реєстрації нормативно - правових актів, правової роботи та правової освіти  

Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області 

Кузьміну Л.О.  

 

 

Начальник                                                                                  О.М. Трейтяк 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ Головного              

територіального управління 

юстиції у Чернігівській області 

15 січня 2018 року № 9/4 

 

 

ГРАФІК  

виступів працівників Головного територіального управління юстиції                   

у Чернігівській області 

в засобах масової інформації у І півріччі 2018 року 

 

 

№ 

п/п 

П.І.Б.,  

посада 

Тема  

виступу 

Дата 

виступу 

1.  Орєшкіна Ю.В., 

заступник начальника 

Управління державної 

реєстрації – начальник 

відділу державної 

реєстрації актів 

цивільного стану    

Аналіз роботи відділів 

державної реєстрації актів 

цивільного стану 

Головного 

територіального 

управління юстиції                   

у Чернігівській області 

січень 

2.  Петренко С.В.,  

заступник начальника 

відділу примусового 

виконання рішень  

Управління державної 

виконавчої служби 

Як розпоряджається 

виконавча служба 

нереалізованим 

конфіскованим майном? 

січень  

3.  Мотрюк А.Д., 

головний спеціаліст 

відділу державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських 

формувань Управління 

державної реєстрації 

Надання послуг у сфері 

державної реєстрації 

громадських формувань  

січень 

4.  Федчун С.В.,  

начальник відділу 

взаємодії з суб’єктами 

державної реєстрації та 

підвищення кваліфікації 

державних реєстраторів 

Управління державної 

реєстрації   

Запроваджено новий 

сервіс державної 

реєстрації права оренди 

на земельні ділянки 

шляхом подачі документів 

в електронній формі  

січень 
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5.  Титенко Р.В.,  

провідний спеціаліст 

відділу з питань нотаріату  

Засвідчення справжності 

підпису на заявах про 

згоду на виїзд дітей за 

кордон 

січень 

6.  Поперечна О.М., 

головний спеціаліст 

відділу розгляду звернень 

та забезпечення діяльності 

комісії з питань розгляду 

скарг у сфері державної 

реєстрації Управління 

державної реєстрації 

Деякі питання 

виключення учасника зі 

складу товариства з 

обмеженою 

відповідальністю  

січень 

7.  Кузьміна Л.О., 

начальник Управління 

реєстрації нормативно-

правових актів, правової 

роботи та правової освіти 

Про реалізацію 

правопросвітницького 

проекту «Я маю право!» 

Головним територіальним 

управлінням юстиції                   

у Чернігівській області 

лютий 

8.  Шурубенко В.В.,  

провідний спеціаліст 

відділу з питань нотаріату 

«Сільський нотаріат» в 

Україні: сучасний стан та 

перспективи розвитку 

лютий 

9.  Ромашко О.О., 

начальник 

відділу державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських 

формувань Управління 

державної реєстрації 

Порядок державної 

реєстрації створення 

громадських спілок  

лютий 

10.  Єдомаха А.В., 

заступник начальника 

Управління державної 

виконавчої служби – 

начальник відділу 

організації та контролю за 

виконанням рішень 

Відповідальність за 

невиконання рішень 

рішення суду 

лютий  

11.  Бей О.О.,  

спеціаліст відділу 

державної реєстрації актів 

цивільного стану 

Управління державної 

реєстрації   

Реєстрація шлюбу в 

Україні 

лютий 
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12.  Дікан О.М.,  

начальник відділу з 

питань банкрутства 

Порядок подачі заяви про 

порушення справи про 

банкрутство 

лютий 

13.  Бурзак Ю.В., 

головний спеціаліст 

сектору з питань 

запобігання і виявлення 

корупції  

Основні аспекти 

електронного 

декларування  

лютий  

14.  Фролова Т.А.,  

головний спеціаліст 

розгляду звернень та 

забезпечення діяльності 

комісії з питань розгляду 

скарг у сфері державної 

реєстрації Управління 

державної реєстрації 

Плата та строки надання 

послуг у сфері державної 

реєстрації нерухомості та 

бізнесу 

лютий  

15.  Юрченко О.М., 

головний спеціаліст 

відділу з питань нотаріату  

Особливості 

нотаріального 

посвідчення аграрних 

розписок 

березень 

16.  Глазова – Конащук А.В., 

головний спеціаліст  

сектору судової роботи та 

міжнародного 

співробітництва  

Як стягнути аліменти з 

іноземця? 

березень 

17.  Костюченко Ю.М.,  

провідний спеціаліст 

відділу державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських 

формувань Управління 

державної реєстрації 

Порядок державної 

реєстрації змін до 

установчих документів 

громадських об’єднань 

березень 

18.  Міщенко О.О., 

заступник начальника 

відділу організації та 

контролю за виконанням 

рішень Управління 

державної виконавчої 

служби 

Початок примусового 

виконання рішень. 

Авансовий внесок 

березень 

19.  Слєдовська О.І., 

головний спеціаліст 

відділу державної 

реєстрації актів 

Державна реєстрація 

зміни імені  

березень 
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цивільного стану   

Управління державної 

реєстрації 

20.  Скрипка І.О., 

провідний  спеціаліст 

відділу державної 

реєстрації актів 

цивільного стану 

Управління державної 

реєстрації 

Порядок державної 

реєстрації народження 

дитини, яка народилась 

поза лікувальним 

закладом  

березень 

21.  Білевич О.А., 

провідний  спеціаліст 

відділу державної 

реєстрації актів 

Управління державної 

реєстрації 

Порядок державної 

реєстрації смерті 

березень 

22.  Хардіков В.В., 

заступник начальника 

головного 

територіального 

управління юстиції з 

питань державної 

реєстрації - начальник 

Управління державної 

реєстрації 

Інструменти захисту прав 

у сфері реєстрації 

нерухомості та бізнесу  

квітень  

23.  Труба Н.В., 

головний спеціаліст 

відділу з питань нотаріату  

Накладення заборони 

щодо відчуження 

грошових сум, які будуть 

зараховані заявником 

вимоги на рахунок 

умовного зберігання 

(ескору) 

квітень 

24.  Сетченко Н.М.,  

головний спеціаліст 

відділу організації та 

контролю за виконанням 

рішень Управління 

державної виконавчої 

служби 

Відмова у відкритті 

виконавчого провадження 

квітень 

25.  Лобусова Л.В.,  

головний спеціаліст 

відділу державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських 

Порядок утворення, 

внесення змін та 

припинення діяльності 

відокремлених підрозділів 

громадських формувань 

квітень 



 5 

формувань Управління 

державної реєстрації 

26.  Соловей Т.А.,  

головний  спеціаліст 

відділу державної 

реєстрації актів 

цивільного стану 

Управління державної 

реєстрації 

Порядок анулювання 

актових записів 

цивільного стану 

квітень 

27.  Дудко А.А., 

головний спеціаліст 

відділу персоналу 

Оплата праці державних 

службовців 

квітень 

28.  Медведєва І.В.,  

головний спеціаліст 

відділу державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських 

формувань Управління 

державної реєстрації 

Особливості діяльності 

молодіжних та дитячих 

громадських організацій  

травень 

29.  Авраменко Н.М., 

заступник начальнику 

відділу з питань нотаріату  

Особливості укладання та 

нотаріального 

посвідчення договору 

довічного утримання 

травень 

30.  Пилипенко Н.В., 

завідувач сектору 

аналітики та статистики 

Управління державної 

виконавчої служби 

Єдиний державний реєстр 

виконавчих документів 

травень 

31.  Аксьон В.В.,  

головний   спеціаліст 

відділу державної 

реєстрації актів 

цивільного стану 

Управління державної 

реєстрації 

 

Звернення у сфері 

державної реєстрації актів 

цивільного стану  

травень 

32.  Трянова С.М.,  

начальник відділу 

систематизації 

законодавства, правової 

роботи та правової освіти 

Управління реєстрації 

нормативно-правових 

Реалізація права на освіту 

у вищих навчальних 

закладах України в 2018 

році  

травень 
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актів, правової роботи та 

правової освіти 

33.  Курганська Н.В., 

начальник відділу 

персоналу 

Щорічні відпустки 

державних службовців 

травень 

34.  Васильченко І.О., 

головний спеціаліст 

відділу взаємодії з 

суб’єктами державної 

реєстрації та підвищення 

кваліфікації державних 

реєстраторів Управління 

державної реєстрації   

Інформаційна взаємодія 

між Державним реєстром 

речових прав на нерухоме 

майно та Єдиним 

реєстром документів 

червень  

35.  Мурзенок К.В., 

головний спеціаліст 

відділу державної 

реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських 

формувань Управління 

державної реєстрації  

Загальний порядок 

припинення громадських 

формувань в результатів 

їх ліквідації  

червень  

36.  Баклажко Н.О., 

головний спеціаліст 

відділу з питань нотаріату  

Щодо посвідчення 

нотаріусами фактів, які 

мають юридичне значення 

червень 

37.  Панкратьєва Т.Ю.,  

провідний спеціаліст 

відділу організації та 

контролю за виконанням 

рішень Управління 

державної виконавчої 

служби   

Зупинення виконання 

вчинення виконавчих дій 

червень  

38.  Ющенко О.А.,  

заступник начальника 

відділу державної 

реєстрації актів 

цивільного стану  

Управління державної 

реєстрації  

Особливості державної 

реєстрації шлюбу з 

іноземними громадянами 

червень 

 

39.  Сердюк А.М.,  

заступник начальника 

відділу персоналу 

Встановлення 

випробувального терміну 

при прийнятті на роботу   

червень 

40.  Безрученко М.В.,  

заступник начальника 

відділу державної 

Порядок державної 

реєстрації змін, не 

пов’язаних зі змінами в 

червень 
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реєстрації друкованих 

засобів масової інформації 

та громадських 

формувань Управління 

державної реєстрації 

установчих документах 

громадських об’єднань  

 

 

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  
 

 

 

 

 


