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Анотація

У посібнику з урахуванням сучасних наукових досліджень та законодавства
України розкриваються загальні положення адміністративно-юрисдикційної
діяльності міліції громадської безпеки щодо розгляду та вирішення звернень
громадян та справ про адміністративні правопорушення; визначаються
поняття та зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності міліції
громадської безпеки. Висвітлюються розгляд та вирішення звернень
громадян, справ про адміністративні правопорушення підрозділами міліції
громадської безпеки. Визначаються особливості розгляду та вирішення справ
за правопорушення, що посягають на громадський порядок та громадську
безпеку; встановлений порядок управління; у сфері порушення правил
безпеки дорожнього руху; у сфері забезпечення дозвільної системи.

Для співробітників органів внутрішніх справ, курсантів, слухачів, викладачів та
інших осіб, що цікавляться розглядуваними питаннями.
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