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Денисе Леонтійовичу!

Вітаємо Вас з Днем народження!
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Бажаємо надійно захищати права
і свободи людини в нашій державі!
Наснаги Вам, оптимізму, великих здобутків
у Вашій професійній діяльності
для утвердження верховенства права в Україні.

З повагою
колектив ДП «Центр оцінки та інформації»
Міністерства юстиції України, наукова рада
та редакційна колегія журналу «Бюлетень Мін’юсту України»

Отримала наповнення наукова частина нашого видання.
Темою наукових статей
на цей раз стали: оцінка
ефективності діяльності
Комітетів Верховної
Ради, Президента та Кабінету Міністрів України; практика застосування іноземного права
судами США; історія
прийняття та основні
положення Конституції
Герцогства Варшавського 1807 р., генезис правоутворення в Україні
в контексті державно-правових трансформацій тощо. Як завжди, подаємо новий перелік
наказів, призначення та вітання.
До Нового року залишилось зовсім
не багато днів, і вже зараз хочеться підвести підсумки наших здобутків і прорахунків,
а також поступово висвітлювати плани на
майбутнє. Успіхів нам і перемог, і нових позитивних зустрічей!
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У листопаді наша
країна відзначала День
Гі д н о ст і і С в о б од и .
Вітаю всіх із цим важливим для України святом
і бажаю захищати справедливість, пам’ятаючи,
якою ціною здобута
наша з Вами незалежність. Основний Закон
нашої держави проголошує, що утвердження і забезпечення
прав і свобод людини
є головним обов’язком
держави (частина друга статті 3 Конституції
України). Про це йдеться у матеріалі в рубриці
«Незалежна юридична консультація», де розглядаються деякі аспекти утвердження та забезпечення прав і свобод громадян.
Рубрика «У фокусі юстиції» присвячена
спільноті приватних виконавців, зокрема,
Дисциплінарній комісії приватних виконавців, яка оновила склад і в кінці вересня відбулося її перше засідання.
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Триває передплата на електронну базу даних
інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник України»
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Всеукраїнська електронна система правової інформації (ВЕСПІ)
ВЕСПІ – це електронна база даних, до якої входять
повні тексти нормативно-правових актів, що були опубліковані
в офіційному виданні Міністерства юстиції України
інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» та набрали чинності.
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Оформити передплату на ВЕСПІ
можна на сайті ДП «Центр оцінки та інформації»

dp

http://dpcoi.com.ua/
або

у відділі збуту: (044) 517-68-48, (044) 517-70-20
ел. адреса: peredplata@dpcoi.com.ua

ВЕСПІ має такі переваги перед друкованими виданнями,
як отримання користувачами всіх оновлень без витрат часу на поштову пересилку,
більш зручний пошук необхідної інформації, доступність інформації скрізь, де є інтернет.
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