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Кроссворд по предмету "предмету Правознавство (укр.)"  на тему "Общий (укр.)"
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По горизонтали
4. Подання скарг участниками процесу на рiшення, постанови, ухвали i вироки суду.
8. Вчення про методи, система певних теоретичних принципiв
13. Це рух документiв в установi вiд моменту створення або вiд одержання зi сторони до моменту передачi на зберiгання до архiву
18. Винна, протиправна, шкiдлива поведiнка особи, що має наслiдком юридичну вiдповiдальнiсть.
20. Процесуальна форма позову
23. Сукупнiсть прав i обовязкiв депутатiв мiсцевої ради, закрiплених за ними для здiйснення покладених на них функцiй

По вертикали
1. Представницький орган державної влади
2. Здатнiсть держави проводити самостiйну внутрiшню i зовнiшню полiтику
3. Виборний одноособовий глава держави в бiльшостi країн з республiканською формою правлiння
5. Виняткове право здiйснювати владу у певнiй державi (рiдше — на окремiй територiї, над окремою групою осiб) незалежно вiд будь-кого
6. Це науково-практичнiдослiдження, спрямованi на аналiз i оцiнку проектно-технiчної документацiї тадiючих об’єктiв на предмет їх вiдповiдностi вимогам екологiчного законодавства.
7. Як називається Основний Закон України
9. Форма грошової допомоги мiсцевим бюджетам iз державного бюджету, яка призначена для конкретно визначеної цiлi/цiлей
10. Врегульованi нормами права суспiльнi вiдносини, учасники яких мають суб’єктивнi права i юридичнi обов’язки, що забезпечуються державою
11. .  полiтичний режим, за якого єдиним легiтимним джерелом влади в державi визначається її народ
12. Супернецтво, боротьба за досягнення бiльших вигод.
13. Сукупнiсть процесiв для створення всiх видiв документацiї, що вiдображають дiяльнiсть установи, органiзацiї, пiдприємства
14. Процес прийняття рiшень групою людей, при якому загальна думка формується шляхом пiдрахунку голосiв.
15. Форма правлiння, при якiй вища державна влада належить обраним на певний строк органам влади
16. Антидемократичний державний режим, за якого фактично панує одна полiтична партiя, яка зростається з державним апаратом, установлюються жорстка централiзацiя в управлiннi й партiйно-державний контроль за всiма сферами суспiльного життя
17. Суб’єктами у сферi птахiвництва є присадибнi господарства та …
19. Центральний орган виконавчої влади, який служить суспiльству шляхом забезпечення охорони прав i свобод людини, протидiї злочинностi, пiдтримання публiчного порядку та громадської безпеки
20. Режим упорядкованостi, органiзованостi суспiльних вiдносин, що iснує в державi за умови належного дотримання законностi
21. Сукупнiсть усiх нормативно-правових актiв, що дiють в державi
22. Чиннi на данний момент юридичнi акти.

