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Анотація

У навчальному посібнику з урахуванням змін і доповнень до законодавства,
типової навчальної програми відповідної дисципліни розглянуто особливості
адміністративної діяльності окремих підрозділів міліції, а також специфіку
адміністративно-правової діяльності органів внутрішніх справ щодо окремих
напрямів та сфер діяльності міліції.
Для курсантів, слухачів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх
справ України, які навчаються за спеціалізацією «Правоохоронна діяльність»,
«Громадська безпека», а також працівників міліції громадської безпеки.
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