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Анотація

У науково-практичному посібнику висвітлено правові основи організації та
діяльності прокуратури України. Наводяться тексти основних правових актів з
питань прокурорської діяльності станом на 1 січня 2013 року.  

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих юридичних навчальних закладів і
факультетів, практичних працівників органів прокуратури України, а також
усіх, хто цікавиться прокурорською діяльністю.
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