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Відкрита
Дата реєстрації: 19-06-2022
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Львівський державний університет внутрішніх справ
Код ЄДРПОУ/ІПН: 08571995
Адреса: вул. Городоцька, буд. 26, м. Львів, Львівська обл., 79007, Україна
Підпорядкованість: Міністерство внутрішніх справ України
Телефон: 380322782519
Телефон: 380322782507
E-mail: vdzr@lvduvs.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Львівський державний університет внутрішніх справ
Код ЄДРПОУ/ІПН: 08571995
Підпорядкованість: Міністерство внутрішніх справ України
Адреса: вул. Городоцька, буд. 26, м. Львів, Львівська обл., 79007, Україна
Телефон: 380322782519
Телефон: 380322782507
E-mail: vdzr@lvduvs.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Проблеми правового регулювання публічного управління у сфері правоохоронної діяльності

Назва роботи (англ)
The problems of legal regulation of public administration in the field of law-enforcement activity

Мета роботи (укр)
Визначити сутність, зміст та особливості адміністративно-правового регулювання у сфері правоохоронної діяльності,
виявити особливості правовідносин, пов'язаних з реалізацією цього права в сфері публічного управління, розробити
пропозиції та рекомендації щодо усунення недоліків у правовому регулюванні, вдосконалення чинної системи
законодавства

Мета роботи (англ)
To determine the essence, content and features of administrative and legal regulation in the field of law enforcement, to identify
features of legal relations related to the implementation of this right in the field of public administration, to develop proposals
and recommendations to address shortcomings in legal regulation, improve the current legal system.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (пропозиції теоретичного, методологічного та
організаційно-правового значення)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: 69.10; 72.20; 85.42

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

06.2022 06.2027

Остаточний звіт

Проблеми правового регулювання публічного управління у сфері
правоохоронної діяльності

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.17
Індекс УДК: 342.9, 342.95:351

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Благута Роман Ігорович (к. ю. н., професор)
Керівники роботи:
Хатнюк Юрій Анатолійович (к. ю. н., доцент)

Відповідальний за подання документів: Савчин Галина Ярославівна (Тел.: +38 (098) 528-32-58)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

