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1. Лялюк Олексій Юрійович. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент. 
3. Тема річної планової роботи – “Поняття та система адміністративно-
територіального устрою” – 1,5 д.а. 
4. Тема фактично виконаної наукової роботи: “Поняття та система 
адміністративно-територіального устрою” – 3 д.а. 
4.1. Розділ підручника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідом-
лень. 
4.2. В роботі здійснено аналіз сутності поняття адміністративно-
територіального устрою, його правове регулювання. Розкрито систему адмі-
ністративно-територіального устрою України, здійснено аналіз кожного еле-
мента цієї системи – території села, селища, міста, району, області. Обґрун-
товано необхідність перегляду такої системи в напрямку її розширення. За-
пропоновано напрямки для подальшого удосконалення правового регулю-
вання питань адміністративно-територіального устрою. 
5. --- 
5.1. --- 
5.2.  Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та ін-

ших нормативно-правових актів. 
Підготовлені науково-консультативні висновки:  
- щодо законопроекту «Про громадські слухання» (реєстр. № 2295а) за 

зверненням Комітету з питань державного будівництва та місцевого са-
моврядування Верховної Ради України № 04-14/9-5119 від 27.09.2016 
року. 

- щодо законопроекту «Про місцеві ініціативи» (реєстр. № 2296а) за звер-
ненням Комітету з питань державного будівництва та місцевого самов-
рядування Верховної Ради України № 04-14/9-5119 від 27.09.2016 року.  

- щодо законопроекту «Про публічний контроль» (реєстр. № 2297а) за 
зверненням Комітету з питань державного будівництва та місцевого са-
моврядування Верховної Ради України № 04-14/9-5119 від 27.09.2016 
року. 

- щодо проекту Закону України «Про засади та порядок вирішення питань 
адміністративно-територіального устрою України» (розроблено робочою 
групою Мінрегіобуду) (лютий 2016 р.) 

5.3. --- 
5.4. --- 
6. Зв’язок з практикою: 
6.1.--- 

6.2. Брав участь у підготовці аналітичної записки щодо законодавчої ре-
гламентації та практики імплементації законодавства з питань парсипативної 
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демократії в Європейських країнах (направлено до Комітету ВРУ з питань 
регіонального розвитку, державного будівництва та місцевого самоврядуван-
ня) 

6.3. --- 
6.4.  
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

 Підготовлені науково-консультативні висновки: 
- щодо відповідності чинному законодавству проекту рішення Черніве-

цької міської ради, яким вносяться зміни до Регламенту Чернівецької міської 
ради в частині порядку застосування міським головою права вето (лист № 04-
14/11-4057 від 11 липня 2016 року). 

- на запит комітету з питань державного будівництва, регіональної полі-
тики та місцевого самоврядування Верховної Ради України (№ 04-14/16-2116 
від 28.03.2016 р.) щодо окремих питань порядку присвоєння адресного номе-
ру будинку поза межами населеного пункту. 

- на запит від комітету Верховної Ради України з питань державного бу-
дівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування № 04-14/11-
5351 від 04.11.2016 року щодо надання роз’яснень стосовно процедури відк-
ликання депутатів місцевих рад за народною ініціативою відповідно до Зако-
ну України «Про статус депутатів місцевих рад» 
7. --- 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату 
та місце проведення). 

- Науково-практична конференція «Проблеми та перспективи конститу-
ційного розвитку в Україні» (м. Харків, 15 листопада 2016 року); 

- Міжнародна науково-практична конференції «Конституційна реформа в 
сфері місцевого самоврядування: уроки від країн Вишеградської четвірки» 
(м. Харків, 21-22 жовтня 2016 року); 

- Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Юри-
дична осінь 2016 року» (м. Харків, 15 листопада 2016 року). 
9. Видавнича діяльність:  
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. §7 глави 2, § 1, 6-7 глави 
5 (1 д.а.) 
Статті: 

Лялюк О.Ю. Деякі питання взаємовідносин органів та посадових осіб мі-
сцевого самоврядування з органами внутрішніх справ, прокуратури, Служби 
безпеки, судовими органами та органами юстиції // Державне будівництво та 
місцеве самоврядування. – № 31. – 2016. – С. 61-75 (0,7 д.а.) 

Лялюк О.Ю. Територіальна громада як елемент територіальної організа-
ції влади в Україні // Конституційна реформа в Україні в сфері місцевого само-
врядування : уроки від країн Вишеградської четвірки: збірник наук.статей. – Х. : 
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Право, 2016. – С. 70-77 (0,6 д.а.). 
Тези: 

1. Лялюк О.Ю.До питання щодо децентралізації державної влади в Украї-
ні // Проблеми та перспективи конституційного розвитку в Україні: зб. тез 
наук. доп. За матеріалами наук.-практ. конф., м.Харків, 22 черв. 2016р. / Ред-
кол. С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, П.М. Любченко. – Х.: НДІ держ. буд-ва та 
місц. самоврядування, 2016. – С.91-95 (0,3 д.а.) 

2. Лялюк О.Ю. Органи самоорганізації населення в системі територіа-
льної організації влади в Україні // // Юридична осінь 2016 року: матеріали. 
наук-практ конф., 15 листопада 2016 р., м. Харків – Х.: НЮУ імені Я. Мудро-
го, 2016. –(0,4 д.а.).  

Загальний обсяг – 3,0 д.а. 
9.1. --- 
10. --- 
11. --- 
12. --- 
13. --- 
14. Стипендіат Кабінету Міністрів України. Лауреат Премії Харківської місь-
кої ради 2016 року у номінації «Правове забезпечення діяльності місцевого 
самоврядування та зміцнення правопорядку». 
15. --- 
16. --- 
17. --- 
18. Почесна грамота Союзу Юристів України. 

 
Виконавець                                                                 Лялюк О.Ю.  
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