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1. Мартиновський Володимир Володимирович
2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права та 

адміністративної діяльності.
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи -  «Ліцензійно- 

дозвільне провадження», 1,5 друк. арк.
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи -  «Ліцензійно- 

дозвільне провадження», 2 друк. арк.
4Л. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та 
ін.) -  статті, тези.
4.2. Наукова новизна отриманих результатів -  визначення особливостей здійснення 

ліцензійно-дозвільного провадження.
5 . -
6. Зв’язок з практикою:

6.1. -
6.2. -
6.3. -
6.4. -
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян.

1. Відповідь на запит Національної поліції України.
Висновок науково-правової експертизи з питання -  Які заходи (дії) поліції 
охоплюються або можуть охоплюватися поняттям «виявлення адміністративних 
правопорушень» в розумінні п. З ч. 1 ст. 23 Закону України «Про національну 
поліцію», (березень 2018 р.).
2. Відповідь на запит Національного антикорупційного бюро України.

Головного підрозділу детективів.
Доктринальне тлумачення положень Закону України «Про запобігання 
корупції» від 14.10.2014 р. №1700-VII з деяких питань, (березень 2018 р.).
3. Відповідь на запит Міністерства оборони України. Східного 

територіального юридичного відділу. Доктринальне тлумачення ст. 41 Закону 
України «Про військовий обов’язок і військову службу» та науковий висновок 
щодо питання, порушеного у звернені, а саме: Чи є Міністерство оборони 
України правонаступником Міністерства оборони СРСР? (вересень 2018 р.).

7. -
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення).

Публічне адміністрування у  сфері обігу наркотиків. II Міжнародна науково- 
практична конференція (15 лютого 2018 року, м. Харків).

Сектор безпеки України: актуальні питання науки і практики. VI Міжнародна 
науково-практична конференція (18 квітня 2018 року, м. Харків).

Правові засади діяльності правоохоронних органів. IV Міжнародна науково- 
практична конференція (15 грудня 2017 року, м. Харків)
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів.
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К.ю.н., доцент

Звіт затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної 
діяльності 29 листопада 2018 р. Протокол № 5.

В.В. Мартиновський


