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1. Соляннік Костянтин Євгенович. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи - Види джерел 
муніципального права (1,5 д.а.). 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – Види джерел 
муніципального права (3,5 д.а.). 
4.1. Форма впровадження: розділ підручника, наукові статті, тези наукових 
доповідей, текст лекції. 
4.2. Наукова новизна окреслюється формуванням критеріїв поділу джерел на певні 
види із виокремленням загальних і особливий рис, що притаманні всім джерелам 
муніципального права. Характеристика кожного виду джерела будується на 
належності його до системи джерел й місця в правовій основі організації та 
діяльності органів місцевого самоврядування. Аналізуються специфічні риси для 
окремих джерел цієї галузі права, визначаються властивості кожного виду джерел з 
урахуванням загальнообов’язковості, територіальності, нормативності й 
забезпечення державним примусом. 
6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

- Модератор практикуму застосування законодавства на тему: «Законодавчі 
засади формування об’єднаних громад: нові можливості та перспективи» в 
Харківському регіональному відділенні Асоціації міст України, м. Харків, 
19.05.2016 р.; 

- Лекція для членів Харківської молодіжної ради «Місцеве самоврядування: 
сучасність і перспективи розвитку», м. Харків,04.10.2016 р. 
6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

 Підготовлені науково-консультативні висновки: 
- за зверненням судді Конституційного Суду України О.М. Литвинова щодо 

тлумачення положення «на наступній черговій сесії Верховної Ради України», 
яке міститься у статті 155 Конституції України (№ 347-16/200 від 26.01.2016 
р.); 
- щодо функціонування районних в місті Києві рад (депутатське звернення № 
08/279/08/028-220 від 18.04.2016 р). 

8. Участь у конференціях: 
- Науково-практична конференція «Проблеми та перспективи конституційного 

розвитку в Україні», м. Харків, 22.06.2016р., 
- Науково-практична конференція «Юридична осінь 2016 року», м. Харків, 

15.11.2016 р. 
9. Видавнича діяльність: (загальний обсяг – 3,6 д.а.) 

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. (глави 5 (§ 2-5), 16. (1,9 д.а.). 

Статті: 
Соляннік К.Є. Розвиток правової основи місцевого самоврядування в Україні / 

К.Є. Соляннік // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія 



Право. – 2016. – Вип. 37. – Т. 1. – С. 91-94 (0,5 д.а.); 
Соляннік К.Є. Правова форма діяльності органу публічної влади як джерело 

муніципального права / К.Є. Соляннік // Вісник Національної академії правових 
наук України. – 2016. – № 1 (84). – С. 92-99 (0,5 д.а.) – Index Copernicus International. 

Тези: 
Соляннік К.Є. Правова основа об’єднання територіальних громад в Україні // 

Проблеми та перспективи конституційного розвитку в Україні (до 20-річчя 
прийняття Конституції України): зб. тез наук. доп. за матеріалами наук.-прак.конф., 
м. Харків, 22 черв. 2016 р. / редкол. : С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, П.М. Любченко, – 
Х.: Н НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2016. – С. 166-169 (0,3 д.а.); 

Соляннік К.Є. Територіальність дії актів органів місцевого самоврядування 
для об’єднаних територіальних громад // Юридична осінь 2016 року: матеріали. 
наук-практ конф., 15 листопада 2016 р., м. Харків – Х.: НЮУ імені Я. Мудрого, 
2016. –(0,3 д.а.).  
9.1. Соляннік К.Є. Правова форма діяльності органу публічної влади як джерело 
муніципального права / К.Є. Соляннік // Вісник Національної академії правових 
наук України. – 2016. – № 1 (84). – С. 92-99 (0,5 д.а.) – Index Copernicus International. 
10. Не являюсь.  
11. Не являюсь. 
12. Не брав участі. 
13. Не брав участі. 
14. Не отримував. 
15. Не брав участі. 
16. Не брав участі. 
17. Не брав участі. 
18. Подяка Голови Харківської обласної державної адміністрації, Почесна грамота 
Харківської обласної організації Союзу юристів України. 
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