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дорогі українці!
Щиро вітаю з прийдешніми новорічними святами –  

Новим Роком та Різдвом Христовим!

2019 рік був роком нових викликів та досягнень.  
Ми встигли закласти міцний фундамент  

для розбудови системи юстиції та вже наступного року  
продовжимо втілювати наші плани у життя. 

Впевнений, наступний рік стане синонімом нових перемог  
та позитивних змін.  

Я хочу побажати всім у новому році здійснення заповітних мрій та бажань.  
Нехай прийдешні свята принесуть кожному українцю радість,  

любов та родинний затишок!

Щасливого нового року та веселого різдва!

міністр юстиції денис малюська

dpcoi.c
om.ua
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Лист редактора

З Новим роком, друзі 
нашого журналу! З Різ-
двом христовим! Бажаю 
досягати мети і ніколи 
не здаватися! Успіхів, 
добра, нових звершень 
і щедрої долі! В цьому 
році ми відзначили 
20-річ ний ювілей нашо-
го видання, підсумовую-
чи, окреслили плани на 
майбутнє і сподіваємо-
ся й далі на Вашу повагу 
і підтримку.

Останній у цьому 
році номер нашого журналу наповнений ціка-
вими і змістовними матеріалами. Гість нашої 
рубрики «У фокусі юстиції» – Микола Оніщук – 
ректор Національної школи суддів, доктор 
юридичних наук, який стверджує, що право-
суддя є індикатором  і гарантією суспільного 
прогресу. Про те, що бути присяжним – консти-
туційне право людини і громадянина, йдеться 
у статті в «Незалежній юридичній консульта-

ції». Актуальною темою 
номера стало відкрит-
тя у  Києві першого 
пілотного фронт-офісу 
державної виконавчої 
служби.

 Суттєве наповнення 
отримала наукова ча-
стина нашого видання. 
Теми наукових статей 
відображають актуаль-
ні питання сьогоден-
ня. Це:  «Нормативно- 
правовий акт у фокусі 
право державозмін», 

«До питання про термінологічне позначення 
складових державної влади», «Історіографія 
ідей європейської інтеграції та їх вплив 
на формування судової системи ЄС» тощо.

На завершення хочеться висловити 
сподівання, що наступний рік буде не таким 
складним і напруженим, як попередній, 
адже людині притаманно дочікуватися світан-
ку і не втрачати надії.  

З повагою, 
головний редактор журналу н. м. оніщенкоdpcoi.c

om.ua
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Триває передплата на електронну базу даних  
інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник україни»

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.

Оформити передплату на ВеСПІ 
можна на сайті ДП «Центр оцінки та інформації» 

http://dpcoi.com.ua/

або
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