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Анотація

У науково-практичному посібнику висвітлено організацію роботи районної,
міської прокуратури по виконанню функцій, які відповідно до ст. 121
Конституції України і Закону України «Про прокуратуру» закріплені за
прокуратурою.
Для практичних працівників районних, міських прокуратур, а також для
студентів юридичних вищих навчальних закладів.
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