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1. Чиркін Антон Сергійович. 
2. Асистент кафедри державного будівництва  
3. Тема науково-дослідницької роботи - Конституційно-правові засади організації 

місцевого самоврядування в Польщі, Чехії та Угорщині. (1 д.а.) 
4. Запланована тема опрацьована повністю, обсяг фактично виконаної науково-

дослідницької роботи – (2 д.а.) 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР - наукові статті, тези наукових 
доповідей та повідомлень. 
4.2. Наукову новизну отриманих результатів становить аналіз конституційного 

закріплення місцевого самоврядування в основних законах Польщі, Чехії та 
Угорщині. Особливо актуальним є результати вивчення конституційних положень 
стосовно публічної влади на місцях Угорщини, оскільки в цій країні Основний 
Закон набув чинності в 2012 році, тому існує певний брак дослідження місцевого 
самоврядування саме в цій державі. Крім того, впродовж звітного періоду 
досліджено компетенційні аспекти місцевого самоврядування зазначених держав. 
Зокрема, наукову новизну становлять запропонована класифікація компетенції 
органів місцевого самоврядування в Польщі, Чехії та Угорщині. 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів не 
приймав. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів) не приймав. 
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 
нормативно-правових актів не проводив. 
5.3. Консультантом комітетів Верховної Ради України не працював. 
5.4. Консультантом інших вищих та державних органів влади не працював. 

6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Узагальнення практики не проводив. 
Участі в підготовці доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 
державних органів не приймав. 
6.2. Участі у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та 
їх рецензування не приймав. 
6.3. Лекції практичним працівникам не читав. 
6.4. Відповідей (висновків) на запити органів державної влади та місцевого 
самоврядування, організацій та громадян не готувала. 

7. Депутатом місцевої ради не являюсь, до складу інших органів місцевого 
самоврядування не вхожу.  
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та 
місце проведення):  

- Науково-практична конференція "Проблеми та перспективи 
конституційного розвитку в Україні (до 20-річчя прийняття Конституції 
України)", 22 червня, м. Харків. 

 - Міжнародна науково-практична конференція "Конституційна реформа в 
Україні в сфері місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської 
четвірки", 21-22 жовтня 2016 року, Національна академія правових наук України, 
Харків.  
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- Міжнародна наукова конференція "Принципи сучасного 

конституціоналізму та Основний Закон України. ІХ Тодиківські читання", 4-5 
листопада 2016 року, м. Харків.  

- Пройшов курс Літньої школи з виборчого права, організованою спільно 
Радою Європи в рамках проекту "Реформа виборчої практики в Україні" та 
Всеукраїнською громадською організацією "Інститут виборчого права", 17-28 
липня 2016 року, м. Яремче, Івано-Франківська обл.  

- Взяв участь у виборчій школі "Роль громадянського суспільства у 
виборчому процесі", організованою "USAID від американського народу" спільно з 
"IFES", 19 вересня 2016 року, м. Харків.  
9. Видавнича діяльність (2 д.а.).  

Статті: 
- Компетенція органів місцевого самоврядування Польщі, Чехії та 

Угорщини// Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2016. - вип. 31. - 
с. 227-241 (0,6 д.а.), 

- Угорський досвід реформування місцевого самоврядування: інституційний 
аспект // Конституційна реформа в Україні в сфері місцевого самоврядування: 
уроки від країн Вишеградської четвірки : Тези доп. та наук. повідом. учасників 
наук.-практ. конф. (м. Харків, 21-22 жовт. 2016 р.) / Нац. акад. прав. наук України, 
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Вишеград. фонд. - Харків : Право, 2016. - 
С. 209-223.  (0,6 д.а.) 

- Фінансова основа функціонування органів місцевого самоврядування в 
Угорщині  // Актуальні проблеми права: теорія і практика. -2016. - вип. 31. - с. 
324-336, обсяг – (0, 5 д.а. )  

Тези:  
- Міцна матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування як запорука 

муніципального розвитку України // Проблеми та перспективи конституційного 
розвитку в Україні: зб. тез наук. доп. За матеріалами наук.-практ. конф., м.Харків, 
22 черв. 2016р. / Редкол. С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, П.М. Любченко. – Х.: НДІ 
держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2016. –с. 205-208, (0,2 д.а.),  

- Принцип місцевого самоврядування в Конституціях Польщі, Чехії та 
Угорщини// Збірник тез наукових доповідей і повідомлень Міжнародної наукової 
конференції "Принципи сучасного конституціоналізму та Основний Закон 
України. ІХ Тодиківські читання", 2016. - с. 246-247, (0,1 д.а.) 
10. Не являюсь членом редакційної колегії видання. 
11. Не являюсь членом спеціалізованої вчених ради. 
12. Не був опонентом дисертаційних захистів. 
13. Не готував відгуків на автореферати. 
14. Не був у звітному році лауреатом/стипендіатом. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями  не здійснював. 
16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією не приймав. 
17. не приймав. 
18. Не отримував відзнаки чи нагороди у звітному році. 
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