
громадських формувань, державної реєстрації 

актів цивільного стану, подати скаргу на 

діяльність державного виконавця або 

державного реєстратора, що суттєво 

поліпшує вирішення багатьох питань, які 

відносяться до компетенції вирішення 

Головним територіальним управлінням юстиції 

у Чернігівській області. 

Слід пам’ятати, що проведення 

особистого прийому та розгляду звернень 

громадян у режимі відеоконференц-зв’язку 

здійснюється між заявником та посадовою 

особою за наявності у заявника необхідних 

технічних засобів: обладнання з доступом до 

мережі Інтернет, веб-камери, гарнітури або 

гучномовців з мікрофоном, а також наявності 

комунікаційного з’єднання із системою 

відеоконференц-зв’язку Головного 

територіального управління юстиції у 

Чернігівській області. 

 

Для уточнення та довідкової  

інформації завжди 

 раді Вас чути за телефоном Головного 

територіального управління юстиції у 

Чернігівській області  - 

77 88 46. 
 

До речі,  

коли Ви звертаєтеся до нас, то незабудьте 

вказати: повну адресу, прізвище і суть 

викладеного питання. Також дату і підпис. Для 

електронного звернення, яке надіслане без 

використання електронного підпису, 

обов’язковий вигляд скан-копії або фотокопії 

звернення з підписом заявника із зазначенням 

дати 

Якщо буде відсутній один з компонентів, 

то ця заява не розглядатиметься, вона 

вважається анонімною і залишається без 

розгляду. 

Окрім того, особи, які не є 

громадянами України і законно знаходяться 

на її території, мають таке ж право на 

подання звернення, як і громадяни України, 

якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами. 

При цьому, громадяни мають право 

звертатися українською чи іншою мовою, 

прийнятною для сторін. Рішення щодо 

звернень громадян та відповіді на них 

оформляються відповідно до вимог 

законодавства про мови. Такі рішення та 

відповіді можуть бути викладені в 

перекладі мовою спілкування заявника. 

Мовний пріоритет у зазначених питаннях 

законом надається саме заявникові.  

 

В свою чергу ми знаємо, що 

своєчасний і кваліфікований розгляд 

звернень громадян призводить до 

збільшення довіри суспільства до органів 

влади та підвищення їх іміджу. 

 

 

 

 

 
 

Буклет підготовлено  
Головним територіальним   

управлінням  юстиції у Чернігівській  
області станом на 17.08.2017 

 
 

З цим буклетом можна ознайомитись за посиланням: 
http://just.cg.gov.ua/index.php?id=20238&tp=1 

 
 

 
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ 

У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
ПАМ’ЯТКА 

для громадян,  

ЯК ЗВЕРНУТИСЯ ДО ГОЛОВНОГО 
ТЕРИТОРАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 

ЮСТИЦІЇ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ 

 
 

 

 

 

 
 

м. Чернігів 

2017



ПАМ’ЯТКА 

для громадян,  

ЯК ЗВЕРНУТИСЯ ДО ГОЛОВНОГО 

ТЕРИТОРАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 

ЮСТИЦІЇ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Розгляд заяв (клопотань), скарг та 

особистий прийом громадян є важливою 

ділянкою роботи Головного територіального 

управління юстиції у Чернігівській області, 

засобом отримання інформації про недоліки в 

роботі територіальних управлінь юстиції та 

дієвим засобом реалізації конституційних прав 

громадян. 

Право на звернення Вам гарантує Закон 

України «Про звернення громадян» та стаття 

40 Конституції України. Ці документи 

визначають термін очікування відповіді, який 

становить місячний строк. 

Сьогодні існує декілька видів подачі 

громадянином звернення до Головного 

територіального управління юстиції у 

Чернігівській області. 

 

По-перше, 

звернутися до нас за адресою: 

м.Чернігів, проспект Миру,43. (ми 

приймаємо кожен день, з 08:30 до 17:30 

години, крім вихідних) 

в приймальні дні приходите зі своїм 

зверненням або письмовим, або усним, якщо 

хочете отримати консультацію, що 

стосується діяльності Головного 

територіального управління юстиції у 

Чернігівській області та його структурних 

підрозділів. 

Такі звернення громадян (в тому числі, що 

надходять поштою або були отримані на 

особистому прийомі керівництва) 

розглядаються відповідно до Закону 

України «Про звернення громадян» у 15-ти 

денний термін, а ті що потребують 

додаткового вивчення не більше одного 

місяця від дня їх отримання.  

 

По-друге, 

зателефонувати нам на пряму 

„гарячу” телефонну лінію 

що проводиться відповідно до 

графіка, який розміщено на сайті Головного 

територіального управління юстиції у 

Чернігівській області, за посиланням 

http://just.cg.gov.ua/index.php?id=5906&tp=1 

та на інформаційних стендах у кожному 

відділі державної виконавчої служби, 

відділі державної реєстрації актів 

цивільного стану, державній нотаріальній 

конторі, державному нотаріальному архіві 

області 

 
По-третє, 

звернутись через електронну 

пошту 

шляхом подачі електронного 

звернення (на електронну адресу 

info@cn.minjust.gov.ua), але при цьому, слід 

пам’ятати, що електронне звернення, 

надіслане без використання електронного 

підпису, повинно мати вигляд скан-копії або 

фотокопії звернення з підписом заявника із 

зазначенням дати (відповідно до п.4 

Порядку розгляду звернень та організації 

особистого прийому громадян у 

Міністерстві юстиції України, його 

територіальних органах, підприємствах, 

установах та організаціях, що належать 

до сфери його управління). 

 

 

По-четверте, 

через сайт Головного 

територіального управління юстиції у 

Чернігівській області 

у рубриці «ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН» де 

розміщено оголошення про порядок подачі 

електронного звернення відповідно до ст. 5 

Закону України «Про звернення громадян» та 

електронна форма звернення тощо. 

 
По-п’яте, 

поспілкуватись з посадовими особами 

управління в режимі відеоконференц-

зв'язку 

в наш час спілкування посадових осіб 

органів юстиції з громадянами набирає нових, 

доступних і сучасних форм. 

У Головному територіальному управлінні 

юстиції у Чернігівській області запроваджено 

пілотний проект по організації розгляду 

звернень та особистого прийому громадян 

посадовими особами управління в режимі 

відеоконференц-зв'язку, який здійснюється, 

відповідно до «Порядку проведення 

особистого прийому громадян у Міністерстві 

юстиції України та його територіальних 

органах в режимі відеоконференц-зв’язку,» 

затвердженого наказом Міністерства 

юстиції України від 10.02.2016 № 365/5. 

Громадянам надається зручна 

можливість, не виходячи з дому чи офісу, 

скориставшись Інтернет-ресурсами, 

поспілкуватися з керівництвом Головного 

територіального управління юстиції у 

Чернігівській області, отримати 

консультацію в сфері державної реєстрації 

друкованих засобів масової інформації та 

mailto:info@cn.minjust.gov.ua


громадських формувань, державної реєстрації 

актів цивільного стану, подати скаргу на 

діяльність державного виконавця або 

державного реєстратора, що суттєво 

поліпшує вирішення багатьох питань, які 

відносяться до компетенції вирішення 

Головним територіальним управлінням юстиції 

у Чернігівській області. 

Слід пам’ятати, що проведення 

особистого прийому та розгляду звернень 

громадян у режимі відеоконференц-зв’язку 

здійснюється між заявником та посадовою 

особою за наявності у заявника необхідних 

технічних засобів: обладнання з доступом до 

мережі Інтернет, веб-камери, гарнітури або 

гучномовців з мікрофоном, а також наявності 

комунікаційного з’єднання із системою 

відеоконференц-зв’язку Головного 

територіального управління юстиції у 

Чернігівській області. 

 

Для уточнення інформації завжди 

 раді Вас чути за телефоном Головного 

територіального управління юстиції у 

Чернігівській області  - 

77 88 46. 

 


