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бюлетень Мін’юсту україни

Дорогі українці!

Прийміть найщиріші вітання 
зі світлим святом  

воскресіння Христового!

Щиро,

міністр юстиції павло петренко

Великдень – це свято добра й віри в майбутнє.  
Ісус віддав своє життя за спокутування наших гріхів,  

пожертвував собою, щоб ми могли жити в кращому світі. 

Ми маємо завжди пам’ятати про цю жертву і намагатися жити 
за законами Божими, ходити лише світлими стежками,  

уникаючи лукавих доріг.

Воскресіння Сина Божого – це утвердження віри і надії у серці 
кожного християнина. Це свято є символом перемоги світла  

над темрявою, правди над оманою.

Саме віра і надія мають стати для нас опорою в ці непрості часи 
боротьби українського народу за своє майбутнє.  

Не маю сумніву, що ми виграємо цю битву, адже за нами правда.

Помолімося в цей день за наших близьких, попросимо у Господа  
очищення душ від злих помислів, неправди, ворожнечі й несправедливості.

Нехай доля буде прихильною до всіх, хто проживає  
на нашій Богом даній українській землі. Нехай у наших серцях 

панує любов, спокій, злагода і мир.

Христос воскрес!dpcoi.c
om.ua
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Лист редактора

Тема нашого но-
вого номера – пере-
розподіл соціального 
простору між дер-
жавою та громадян-
ським суспільством: 
виклики та  загрози. 
Так називався круг-
лий стіл, який від-
бувся наприкінці 
квітня у Київському 
регіональному центрі 
Національної ака-
демії правових наук 
України за  участі 
науковців НАПрН та Інституту держави 
і права ім. В. М. Корецького НАН України.  
Адже наукові заходи, спрямовані у прак-
тичну площину, набувають нині особливо-
го значення.

«Сьогодні нагальною потребою є під-
вищення соціальної відповідальності віт-
чизняних учених за якість наукового ма-
теріалу», – стверджує доктор юридичних 
наук, заслужений юрист України Анатолій 
Шевченко в інтерв’ю, яке ми пропонуємо 
до уваги наших читачів.

«Незалежна юри-
дична консультація»  
містить матеріали про 
деякі питання нор-
мотворчості органів 
місцевої влади; про 
особливості одержан-
ня подарунків особа-
ми, уповноваженими 
на виконання функцій 
держави або місце-
вого самоврядування. 
Також, як завжди, ро-
бимо широкий огляд 
вітчизняних та між-

народних юридичних новин.
У науковій частині журналу розмі-

щені статті на тему: «Юридична наука: 
ціннісно-комунікаційне призначення», 
«Система, статус та організація роботи ви-
борчих комісій: організаційно-правовий 
аспект» тощо.

На жаль, весна закінчується, але життя 
триває, які б виклики і загрози перед нами 
не стояли. А Україна – це ми з Вами. Пам’я-
таймо про це, залишаючись громадянами 
і людьми.

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

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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