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1. Болдирєв Сергій В’ячеславович. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Реформа державної виконавчої влади на місцях » – 2,1 друк. арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 

«Реформа державної виконавчої влади на місцях» – 2,1 друк. арк. 
4.1. Розділ підручника, наукові статті, тези наукових доповідей та 

повідомлень. 
4.2. У роботі проаналізовано діюче законодавство України стосовно 

місцевих державних адміністрацій, а також досліджено проблеми 
реформування місцевих органів державної виконавчої влади в контексті 
запропонованих змін до Конституції України в частині децентралізації влади.  

5. Не приймав участі. 
5.2. Приймав участь у підготовці науково-консультативного висновку щодо 
законопроекту «Про громадські слухання» (реєстр. № 2295а) за зверненням 
Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування 
Верховної Ради України № 04-14/9-5119 від 27.09.2016 року. 

6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Не проводив. 
6.2. Не приймав участі.   
6.3. Не приймав участі.  
6.4. Провів лекцію «Місцеве самоврядування: практичні запитання і 

відповіді» для голів районних рад, сільських селищних, міських голів 
Харківської області в ході навчального семінару-практикуму (м.Харків, 
18.05.2016).  

6.5. Приймав участь у підготовці науково-консультативного висновку 
щодо відповідності чинному законодавству проекту рішення Чернівецької 
міської ради, яким вносяться зміни до Регламенту Чернівецької міської ради в 
частині порядку застосування міським головою права від 11 липня 2016 року. 

7. Не являюсь. 
8. Участь у конференціях, семінарах: 
Міжнародна науково-практичної конференція «Реформування 

законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання 
взаємодії». м. Ужгород, 22-23 квітня 2016 р. 

Europska tradicia v medzinarodnom prave: Uplatnovanie ludskych: zbornik 
prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie ,  Bratislava,Slovenska republika 
6-7 maj 2016 / Paneuropska vysoka skola, Fakulta prava,Bratislava,2016. 

IV Міжнародна науково - практична конференція «Правові засади гарантування та 
захисту прав і свобод людини і громадянина» 26 травня 2016 року,  м. Полтава.  

Круглий стіл» до 20-ї річниці Конституції України «Історія українського 
конституціоналізму», 15 червня 2016 року. 

Наукова конференція «Проблеми та перспективи конституційного 
розвитку в Україні (До 20-річчя прийняття Конституції України)», 22 червня 
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2016 року, м. Харків. 

Науково - практична конференція «Конституційна реформа в Україні в 
сфері місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки» м. 
Харків, 21-22жовтня 2016 р. 

  9. Видавнича діяльність (загальний обсяг – 2,1 друк. арк.): 
Підручник:    

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / І.І. 
Бодрова, С.В. Болдирєв, В.О. Величко та ін.; за ред. С.Г. Серьогіної. – 3-тє вид. 
переробл. та доповн. – Х.: Право, 2016. – 386 с. (глава 13 (§ 1, 3-6). (0,5 д.а.). 

Тези: 
1. Місце та роль місцевих державних адміністрацій в системі органів 

виконавчої влади в Україні // Реформування законодавства України та розвиток 
суспільних відносин в Україні: питання взаємодії: Матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції, м. Ужгород, 22-23 квітня 2016 р. – 
Ужгород:Ужгородський національний університет, 2016. – С.28-31. (0,3 д. а.) 

2.  Територіальна громада як контролюючий суб’єкт у сфері місцевого 
самоврядування // Europska tradicia v medzinarodnom prave: Uplatnovanie 
ludskych: zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie ,  
Bratislava,Slovenska republika 6-7 maj 2016 / Paneuropska vysoka skola, Fakulta 
prava,Bratislava,2016. – С. 89-92. (0,3 д. а.)  

3.  Законодавчі засади прозорості та підзвітності органів публічної 
влади // Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина: зб. Тез 
наук. доповідей і повідомл. IV Міжнар. Наук.-практ. конф. 26 травня 2016 р.,  м. Полтава / 
редкол.: А. П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, Н. О. Гуторова та ін.. – Харків: ТОВ «Видавництво 
права людини», 2016. – С. 384-388.  (0,4 д. а.)  

4. Проблеми формування української моделі місцевого 
самоврядування//Конституційна реформа в Україні в сфері місцевого 
самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки: тези доп. та наук. 
повідомл. учасн.. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21-22жовт. 2016 р.). – Х.: 
Право, 2016. – С. 262-265. (0,3 д. а.)  

5. Взаємовідносини громадських об’єднань з органами державної 
влади та іншими суб’єктами суспільного ладу// Проблеми та перспективи 
конституційного розвитку в Україні: зб. тез наук. доп. за матеріалами наук.-
практ. конф. , м. Харків, 22 черв. 2016 р. / редкол.: С. Г. Серьогіна, І. І. Бодрова, 
П. М. Любченко, – Харків.: НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, –  С. 24-
28. (0,4 д. а.)  

6. Конституційна реформа місцевого самоврядування//«Круглий стіл» 
до 20-ї річниці Конституції України «Історія українського 
конституціоналізму»:Вісник Національної академії правових наук України: зб. 
Наук. пр. / редкол.: О.В. Петришин та ін.. – Х.: Право, 2016. – № 2 (85). – С.209-
210. (0,2 д. а.)  

10. Не являюсь. 
11. Не являюсь. 
12. Не був. 
13. Не готував.  
14. Не був. 
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15. Не співробітничав. 
16. Не брав участі. 
17. Не брав участі. 
18. Не отримував.  
 
 
Доцент                                                                Болдирєв С.В.  
 
 

 
Затверджено на засіданні кафедри державного будівництва  
«22» листопада 2016 року, протокол № 7 

 


