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ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ
ЛИТВАК Олег Михайлович
28.08.1949 – 18.09.2019
Народився в с. Олещин Тлумацького району ІваноФранківської області. Закінчив Харківський юридичний інститут
у 1974 р. Доктор юридичних наук (2002), професор (2004).
У 1974-76 рр. в. о. помічника прокурора, старший слідчий
прокуратури Івано-Франківської області, 1976-78 рр. – в. о. помічника прокурора, слідчий прокуратури Харківської області. 197887 рр. – старший слідчий, слідчий, прокурор прокуратури ІваноФранківської області.
У 1987-1992 рр. – прокурор, слідчий, старший слідчий, заступник начальника слідчої частини, заступник начальника управління прокуратури
СРСР, м Київ.
З 1992 по 1994 р. – начальник слідчого відділу - заступник начальника слідчого
управління, перший заступник Генерального прокурора України, перший заступник Генерального прокурора України - начальник Головного слідчого управління Генеральної
прокуратури України.
У 1995 р. працював директором Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України. 1996- 97 рр. – помічник Президента України, Голова координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю
при Президентові України, Директор Національного бюро розслідувань України.
1997-98 рр. – в. о. Генерального прокурора України. У 1998 – 2002 рр. – народний
депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради України.
У 2003 р. працював проректором Київського міжнародного університету.
У 2003-2004 рр. – провідний науковий співробітник Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України, 2004-2005 рр. – професор Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ (нині – Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ).
У 2005 р. професор Східноєвропейського університету економіки і менеджменту,
м Черкаси; 2005-2007 рр. – провідний науковий співробітник Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України, 2007-2008 рр. – радник Президента України, у 20082010 рр. – керівник Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента України.
Автор праць: «Злочинність, її причини та профілактика» (1997), «Функції прокуратури України» (1998), «Прокуратура України» (1998), «Державний вплив на злочинність: кримінально-правове дослідження »(2000).
ТЕРЕЩЕНКО Анатолій Іванович
01.07.1945 – 02.09.2019
Народився в м. Гребінка Полтавської області. З 1974 р., після закінчення Харківського юридичного інституту працював на
посаді слідчого, старшого слідчого, заступника начальника слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського районного відділу
міліції м. Дніпропетровська.
З 1982 р. на викладацькій роботі. Пройшов шлях від викладача циклу юридичних дисциплін Дніпропетровської спеціальної середньої школи міліції МВС СРСР, у подальшому – Дніпропетровського училища міліції МВС України, до начальника кафедри кримінального права та кримінології Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. Після звільнення зі служби у
званні полковника міліції працював у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ на посаді доцента кафедри кримінального права та кримінології. У 2009 р.
присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України.
За час роботи в навчальному закладі у складі батальйону школи міліції разом з
курсантами брав участь у підтриманні громадського порядку під час проведення Всесвітнього фестивалю молоді та студентів у Москві 1985 р., ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЄС 1987 р., а також у зонах міжнаціональних конфліктів на території
СРСР 1988-89 рр.
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