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бюлетень міністерства юстиції україни

Лист редактора

у січні ми від-
значили день Со-
борності  україни 
та 100-річчя прого-
лошення акта Злуки. 
вітаю всіх із цією 
видатною подією 
та бажаю миру, зла-
годи, стійкості і ви-
тривалост і  духу! 
Щоб усі  випробу-
вання, які випали 
на долю україни, ми 
пройшли з гідністю 
і честю, пам’ятаючи 
про тих, хто захищав і сьогодні захищає 
нашу рідну землю, хто прикриває наші 
спини від ворога. адже,  як наголосив 
у своєму виступі на відкритті виставки 
у Софії київській Міністр юстиції павло 
петренко, акт Злуки для всіх нас має бути 
серйозним нагадуванням про те, що за не-
залежність треба боротися.

відкриває перший у цьому році номер 
нашого журналу публікація Ю. Зайчен-
ко, присвячена директорату стратегічно-
го планування та євроінтеграції, в якій 
стверджується, що цей директорат –  

координатор страте-
гічних цілей Мін’юсту. 
голова координа-
ційної ради молодих 
юристів україни при 
Міністерстві юстиції 
україни Є. которобай 
став нашим співроз-
мовником в інтерв’ю, 
де  розглядається 
роль зазначеної ради 
в  покращенні юри-
дичної освіти та  ут-
вердження верховен-
ства права. 

подаємо широкий огляд юридичних 
подій, що стосуються як українських ре-
алій, так і міжнародного співробітництва. 
у «незалежній юридичній консультації» 
розглядається тема обчислення стажу дер-
жавної служби.

наукова частина нашого видання, 
як завжди, представлена змістовними ак-
туальними статтями та рецензією на мо-
нографію.

Ми раді працювати для вас і в ювілей-
ний для нашого видання рік. успіхів  
і наснаги!

З повагою, 
головний редактор журналу н. м. оніщенко
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