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Дорогі українці!
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Прийміть найщиріші вітання
зі світлим святом
Воскресіння Христового!
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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.
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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.
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Помолімося в цей день за наших близьких, попросимо у Господа
очищення душ від злих помислів, неправди, ворожнечі й несправедливості.
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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!

Щиро,
Міністр юстиції

Павло Петренко
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«Незалежна юридична консультація»
містить матеріали про
деякі питання нормотворчості органів
місцевої влади; про
особливості одержання подарунків особами, уповноваженими
на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування.
Також, як завжди, робимо широкий огляд
вітчизняних та між
народних юридичних новин.
У науковій частині журналу розміщені статті на тему: «Юридична наука:
ціннісно-комунікаційне призначення»,
«Система, статус та організація роботи виборчих 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’ятаймо про це, залишаючись громадянами
і людьми.
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Тема нашого нового номера – перерозподіл соціального
простору між державою та громадянським суспільством:
виклики та загрози.
Так називався круглий стіл, який відбу в с я н а п р и к і н ц і
квітня у Київському
регіональному центрі
Національної академії правових наук
України за участі
науковців НАПрН та Інституту держави
і права ім. В. М. Корецького НАН України.
Адже наукові заходи, спрямовані у практичну площину, набувають нині особливого значення.
«Сьогодні нагальною потребою є під
вищення соціальної відповідальності вітчизняних учених за якість наукового матеріалу», – стверджує доктор юридичних
наук, заслужений юрист України Анатолій
Шевченко в інтерв’ю, яке ми пропонуємо
до уваги наших читачів.

a

Лист редактора

З повагою,
головний редактор журналу	Н. М. Оніщенко

04

№ 04(210) 2019 РОКУ

бюлетень Мін’юсту україни

ТЕМА НОМЕРА

Перерозподіл соціального простору
між державою та громадянським
суспільством: виклики та загрози

Сучасна юстиція україни

У Києві запрацював
«Центр виконання рішень»

16

Мін’юст відкритий до міжнародної
співпраці у сфері пробації

Олена Сукманова провела зустріч
з Німецьким фондом міжнародного
правового співробітництва (IRZ)

26

Мін’юст та Міжнародна організація
права розвитку (IDLO) підписали
План спільних дій

27

i.c
om

Світлана Глущенко: Державні виконавці
стягнули на користь України
більше 3 млн доларів США
у справі про спецконфіскацію
коштів Януковича

13
14

Візит делегації Міністерства юстиції
та прав людини Аргентинської Республіки

23
24
25

a

Презентація статистичного
дослідження «Стан юридичної освіти»

12

Україна та ЄС обговорили
питання юстиції, свободи та безпеки
на щорічному засіданні Підкомітету в Києві

.u

Уряд підтримав ініціативу Мін’юсту
щодо створення незалежної
наглядової ради в системі БПД

Форум «STUDIO ВЕСНА 2019»

17

«Нагальною потребою є підвищення
соціальної відповідальності
вітчизняних учених за якість
наукового матеріалу», –

18

Анатолій Шевченко

co

Українська делегація на чолі
з Павлом Петренком здійснила візит
до Брюсселя

Україну презентували на Світовому форумі
з правосуддя World Justice Forum

21

22

Незалежна юридична
консультація

Про деякі питання нормотворчості
органів місцевої влади

28

Особливості одержання подарунків особами
уповноваженими на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування

31

dp

думки експертів з права

юридична наука:
ціннісно-комунікаційне призначення
Аналіз організації захисту об’єктів
критичної інфраструктури на стратегічному
рівні нормативно-правового регулювання
як важлива складова забезпечення
національної безпеки
Система, статус та організація
роботи виборчих комісій:
організаційно-правовий аспект

06

оголошення

36

Перелік нормативно-правових актів
Міністерства юстиції України,
виданих у березні 2019 року

54
54
55
62

Вимоги щодо оформлення
наукових статей, які публікуються

63

Нагородження
Призначення

41
47

Вітання

05

.u

a

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»
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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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