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І. Загальні положення 
 

 Семінари для працівників юридичних служб та юрисконсультів 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих 

державних адміністрацій та їх структурних підрозділів зі статусом 

юридичної особи публічного права, державних господарських об’єднань, 

підприємств, установ та організацій (далі – місцеві органи виконавчої влади 

та ПУО), підприємств, установ та організацій проводяться для зміцнення 

юридичних служб (управління, відділ, сектор тощо) та юрисконсультів 

територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих 

органів виконавчої влади та ПУО (далі – працівники юридичних служб), 

фахового вдосконалення та підвищення кваліфікації вказаних працівників. 
 

ІІ. Завдання семінару 
 

Завданнями семінару є: 

оновлення та розвиток умінь і знань, необхідних для ефективного 

вирішення завдань, поставлених перед працівниками юридичною службою;  

спрямування на правильне застосування та неухильне дотримання 

працівниками юридичних служб актів законодавства, інших нормативних 

актів при виконані своїх посадових обов’язків; 

забезпечення керування з питань організації та методики ведення 

правової роботи рекомендаціями Міністерства юстиції України; 

набуття працівниками юридичних служб практичного досвіду та 

підвищення їх професійного рівня у правовому полі; 

активізація та вдосконалення правової роботи; 

сприяння ефективності діяльності працівників юридичних служб 

шляхом обміну досвідом та поширенням форм і методів їх роботи. 

 

ІІІ. Учасники семінару 
 

Учасниками семінару є: 

- працівники відділу систематизації законодавства, правової роботи та 

правової освіти Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, 

правової роботи та правової освіти Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області; 

- працівники інших структурних підрозділів Головного територіального 

управління юстиції у Чернігівській області; 

- працівники юридичних служб. 

До участі в семінарі залучаються (за згодою) представники місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, судової влади, 

правоохоронних органів, ПУО, адвокати, нотаріуси, викладачі навчальних 

закладів та інші фахівці.  

Учасники семінару поділяються на лекторів та слухачів. 
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ІV. Порядок проведення семінару. 
 

Порядок проведення семінару включає процедуру його організації та 

проведення.  

Семінар проводиться, як правило, не менше 1 разу на місяць впродовж 

одного робочого дня. Тривалість кожного семінару залежить від об’єму 

матеріалу для висвітлення теми та перерви (при наявності), яка не може 

перевищувати 10 хвилин. 

Організацію і керівництво роботою семінару здійснює Головне 

територіальне управління юстиції у Чернігівській області, а саме 

безпосередньо відділ систематизації законодавства, правової роботи та 

правової освіти Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, 

правової роботи та правової освіти Головного територіального управління 

юстиції у Чернігівській області (далі – Відділ). Організаційно-методичне 

забезпечення та проведення семінару здійснює головний спеціаліст Відділу, 

який згідно посадової інструкції є відповідальним за напрямок правової 

роботи (далі – головний спеціаліст з правової роботи). 

З метою визначення актуальних питань, тематика семінару 

узгоджується Відділом з слухачами шляхом анкетування в письмовому 

вигляді, отримання пропозицій за допомогою електронного або 

факсимільного зв’язку, в усному вигляді під час проведення семінарів.  

Місце проведення семінару визначається при проведенні кожного 

семінару та відповідно доводиться до відома учасників. 

План семінару готується головним спеціалістом з правової роботи, 

підписується керівником структурного підрозділу бази стажування – 

начальником Відділу і затверджується начальником Управління державної 

реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти 

Головного територіального управління у Чернігівській області.  

В разі участі в семінарі в якості лекторів представників місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, судової влади, 

правоохоронних органів, ПУО, адвокатів, нотаріусів, викладачів навчальних 

закладів та інших фахівців – інформація про лекторів визначається за 

погодженням з керівництвом зазначених установ. Керівництву надсилаються 

відповідні листи-запрошення із зазначенням теми, яка потребує висвітлення 

на семінарі, місця та часу проведення заходу.  

У разі участі в семінарах в якості лекторів працівників структурних 

підрозділів Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 

області – погоджується тема виступу, їм надаються копії планів та 

повідомляються їх керівники про вказаний захід. Іншим лекторам копії 

планів надаються в разі їх потреби.  

Листи із зазначенням тем семінару, дати, часу та місця його проведення 

направляються до місцевих органів виконавчої влади, ПУО, працівники 

юридичних служб яких запрошуються на семінар. Запрошення на семінар 

здійснюється Запрошення до участі у семінарі надсилається за допомогою 
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поштового та електронного зв’язку, факсимільного зв’язку не пізніше ніж за 

3 робочих днів до дати проведення семінару.  

Головний спеціаліст з правової роботи готує матеріали семінару, 

ксерокопії законодавчих та інших нормативних актів, які відповідають 

тематиці семінару та можуть бути розповсюджені серед його слухачів. В разі 

участі лекторів з інших установ – дане питання узгоджує з ними. 

На початку проведення семінару проводиться реєстрація присутніх 

слухачів та розповсюдження підготовлених матеріалів. При реєстрації 

зазначається – місце роботи працівника юридичної служби, прізвище, ім’я, 

по батькові, посада та підпис. 

Проведення семінару включає: відкриття семінару, заслуховування 

кожної теми, надання відповідей на питання учасників семінару, обмін 

думками та підведення підсумків семінару. 

За результатами проведення семінару головним спеціалістом з правової 

роботи ведеться журнал обліку проведення семінарів, в якому зазначається 

дата проведення семінару, тема семінару, тематика виступу кожного лектора, 

посада та прізвище, ім’я, по батькові лектора, кількість присутніх слухачів, 

примітки. 

 

 

Відділ систематизації законодавства, 

правової роботи та правової освіти  

Управління державної реєстрації нормативно-правових  

актів, правової роботи та правової освіти  

Головного територіального управління юстиції  

у Чернігівській області  
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