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Анотація

У посібнику надаються законодавчі акти регулювання податкових, виборчих
правовідносин, правовідносин, що виникають із проходженням публічної
служби, та інших правовідносин, які виникають під час розгляду справ у
порядку адміністративного судочинства.  

Для суддів місцевих адміністративних судів, апеляційних адміністративних
судів та суддів Верховного Суду, юристів, викладачів вищих навчальних
закладів, студентів та аспірантів.
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