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1. Фролов Олександр Олександрович. 
2. Кандидат юридичних наук, асистент. 
3. Тема річної планової роботи – «Міжнародні стандарти конституційно-
правового регулювання державної підтримки місцевого самоврядування» – 
1,5 друк.арк. 
4. Тема фактично виконаної наукової роботи: «Міжнародні стандарти 
конституційно-правового регулювання державної підтримки місцевого 
самоврядування» – 1,5 друк.арк.  
4.1 Форма впровадження: наукові статті, тези наукових доповідей. 
4.2 В роботі проаналізовано сутність конституційно-правового регулювання 
державної підтримки місцевого самоврядування України. Проведено аналіз 
рівня децентралізації, та специфіку систем управління місцевого 
самоврядування в Україні. Запропоновано шляхи модернізації національного 
законодавства щодо вдосконалення державної підтримки та гарантування 
місцевого самоврядування в Україні. Зроблені узагальнення сприятимуть 
подальшому практичному розвитку місцевого самоврядування в Україні. 
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. Узагальнював  практику  діяльності міської ради щодо створення 
робочих органів Харківської міської ради  
6.2. Участі в підготовці доповідних записок до судових, правозастосовчих 
та інших державних органів не приймав. 
6.3. Участі у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду 
України та їх рецензування не приймав. 
6.4. Лекції практичним працівникам не читав. 
6.5. Відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян не готував. 

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):  

Круглий стіл до 20-ї річниці Конституції України «Історія українського 



конституціоналізму», м. Харків, 15 червня 2016 року. 
Наукова конференція «Проблеми та перспективи конституційного 

розвитку в Україні (До 20-річчя прийняття Конституції України)», 22 червня 
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 – 1,5 д.а.) 
Стаття: 

Фролов О.О. Формування економічної (матеріально-фінансової) основи 
як форми державної підтримки й гарантування місцевого самоврядування // 
Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. / редкол.: 
Ю.Г.Барабаш та ін.. – Х.: Право, 2016. - № 32. – С. 53-61 (0,8 д.а.). 
Тези: 

Фролов О.О. Міжнародні стандарти конституційно-правового 
регулювання державної підтримки місцевого самоврядування// 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.241-245 (0,25 д.а.)/ 

Фролов О.О. Порівняльний аспект державної підтримки і гарантування 
місцевого самоврядування на досвіті Франції // Юридична осінь 2016 року: 
матеріали. наук-практ конф., 15 листопада 2016 р., м. Харків – Х.: НЮУ імені 
Я. Мудрого, 2016. (0,25 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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