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1. Величко Валерій Олександрович. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент. 
3. Тема річної планової наукової роботи: Проблеми формування державної 

концепції місцевого самоврядування в Україні – 1,5 д.а. 
4. Тема фактично виконаної наукової роботи: Проблеми формування       
державної концепції місцевого самоврядування в Україні – 1,5 д.а.  
4.1. Форми впровадження виконаних НДР – розділи підручника, наукові 

статті, тези наукових доповідей  
4.2. Наукова новизна отриманих результатів – актуалізуються проблеми 
реалізації державної концепції місцевого самоврядування в Україні в аспекті 
муніципальної реформи та розвитку державної політики щодо підтримки й 
гарантування місцевого самоврядування, здійснена розробка пропозицій 
щодо вдосконалення правового регулювання взаємодії між державною і 
муніципальною владою. 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 
5.1. Член робочої групи з підготовки проекту Закону України «Про освіту» 
(реєстр. № 3491-д) до другого читання. 
6. -//- 
7. Ні. 
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 (м.Харків, 22 червня 2016р.), 

9. Видавнича діяльність (загальний обсяг – 1,5 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. (глава 10) – (0,6 д.а.).     

Статті: 
- Величко В.О. Державний контроль та нагляд за додержанням законності 

в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування // Державне 
будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. / редкол.: Ю.Г.Барабаш 
та ін.. – Х.: Право, 2016. – Вип. 32.- С. 24-36 (0,7 д.а.) 

 Тези: 
- Величко В.О. Питання державного контролю у сфері місцевого 

самоврядування. // Проблеми та перспективи конституційного розвитку в 
Україні: 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.: НДІ держ. 
буд-ва та місц. само вряд., 2016. - С. 28 -31 (0,2 д.а.). 



10. Ні. 
11.  -//- 
12.  -//- 
13.  Не виконував. 
14.  -//- 
15.  -//- 
16.  -//- 
17.  -//-  
18.  -//- 
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