ПЛАН ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ РОЗРОБОК НА
ЗАМОВЛЕННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ БОРОТЬБИ З
ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ МВС УКРАЇНИ У 2014 РОЦІ
На виконання листів першого заступника начальника Департаменту державної служби
боротьби з економічною злочинністю (далі – ДДСБЕЗ) МВС України полковника міліції
Сливенка В.І. від 04.12.2013 № 5/8233 «Про пропозиції щодо включення тем до плану
проведення науково-дослідних робіт, які будуть розроблятися у 2014 році Львівським
державним університетом внутрішніх справ» (далі – ЛьвДУВС) і від 29.12.2013 № 5/8834
«Про включення працівників ДДСБЕЗ МВС України до складу робочих груп для підготовки
методичних рекомендацій» та на виконання доручення ЛьвДУВС від 27.01.2014 № 6 «Про
створення робочих груп для підготовки методичних рекомендацій та організацію їх роботи у
2014 році» на базі Львівського університету внутрішніх справ здійснюється розробка 5-х
методичних рекомендацій, зокрема:
№
з/п
1.

2.

3.

Тема дослідження

Замовник

Попередження і
викриття кримінальних
правопорушень
службовими особами у
сфері ЖКГ

ДДСБЕЗ

Попередження та
викриття кримінальних
правопорушень під час
реалізації державної
цільової соціальноекономічної програми
будівництва доступного
житла та під час
надання відповідних
погоджень і отримання
будівельних матеріалів
та введення в
експлуатацію будинків
Попередження та
викриття кримінальних
правопорушень у сфері
виноробства, у тому
числі обігу
виноматеріалів,
коньячного спирту, а
також вин, коньяків та

ДДСБЕЗ

Виконавець
Керівник робочої
групи:
к.ю.н. доц.
Баб’як А.В.
Члени
робочої
групи:
Лапенко О.А.,
к.ю.н. Стащак М.В.,
к.ю.н. Губська А.В.,
Лозинська І.Я.
Керівник робочої
групи:
Мельник О.М.

Форма
реалізації
досліджуваної
проблеми
Методичні
рекомендації

Термін
виконання
дослідження
20.10.2014

Методичні
рекомендації

20.11.2014

Методичні
рекомендації

20.10.2014

Члени робочої
групи:
Лапенко О.А.,
к.ю.н., доц.
Дмитрик Ю.І.,
Малець А.О.,
Пастушок Г.І.
ДДСБЕЗ

Керівник
робочої
групи:
д.ю.н., проф.
Захаров В.П.
Члени
робочої
групи:
Ополоник Р.О.,

вермутів як готової
підакцизної продукції
4.

5.

Особливості виявлення
та документування
правопорушень, що
вчиняються на об’єктах
автомобільного
транспорту

ДДСБЕЗ

Протидія кримінальним
правопорушенням,
пов’язаним із
фальшивомонетництвом

ДДСБЕЗ

к.ю.н., доц.
Гула Л.Ф.,
Процюк О.М.
Керівник
робочої
групи:
к.ю.н. Лісовий М.А.
Члени
робочої
групи:
Черній Д.А.,
к.ю.н.
Ільницький В.Я.,
Пастушок Г.І.
Керівник
робочої
групи:
к.ю.н., доц.
Кондратюк О.В.
Члени
робочої
групи:
Фролов О.В.,
к.ю.н. Марко С.І.,
к.ю.н. Федчак І.А.,
Процюк О.М.

Методичні
рекомендації

20.10.2014

Методичні
рекомендації

20.10.2014

