ДОЗВІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
назва дисципліни

Тип дисципліни: ______________вибіркова______________________
Семестр: ___________
(вибіркова, нормативна )

Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин –90 (кредитів ЄКТС – 3 );
аудиторні години - _32_ (лекції – 16, практичні –16 , семінарські ___,
лабораторні - ___ )
Лектор: ________Різник С. В.______(ел.адреса riznyk@cki.org.ua) ,
Результати навчання:
знати:
систему правових засобів здійснення дозвільної діяльності місцевого
самоврядування;
об’єкти та суб’єкти дозвільної діяльності;
механізми та процедури дозвільної діяльності місцевого самоврядування;
особливості дозвільної діяльності місцевого самоврядування.
вміти:
визначати належних суб’єктів дозвільної діяльності
самоврядування;
визначати перелік документів в сфері дозвільної діяльності;
Анотація навчальної дисципліни:

місцевого

В спецкурсі розглядаються питання, пов’язані з дозвільною діяльністю
оргнаів місцевого самоврядування в Україні. Метою спецкурсу є поглиблене
вивчення широкого кола питань, пов’язаних з дозвільною діяльністю місцевого
самоврядування. Завданнями цього спецкурсу є формування у студентів
системи знань щодо дозвільної діяльності органів місцевого самоврядування як
окремої форми здійснення публічної влади, що визначають специфіку об’єкта
правового захисту прав місцевого самоврядування, суб’єктів, уповноважених
захищати права місцевого самоврядування, а також вироблення відповідних
умінь та навиків.Накопичення необхідних знань студентами передбачається
шляхом вивчення пропонованих у програмі питань. Здобуття ж практичних
навичок уможливлюється за рахунок розв’язання студентами запропонованих у
програмі практичних завдань, а також складання проектів процесуальних
документів.
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