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1. Болдирєв Сергій В’ячеславович. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Методика формування об’єднаних територіальних громад» –1,5 друк. арк.  
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи: 

«Методика формування об’єднаних територіальних громад» –1,5 друк. арк.  
4.1. Наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень. 
4.2. В науковій роботі розглянуто теоретичні і практичні питання 

добровільного об’єднання територіальних громад в Україні. Проаналізовано 
засади і умови добровільного об’єднання територіальних громад, основні 
етапи об’єднання.  Визначено основні напрями вдосконалення законодавства 
про добровільне об’єднання територіальних громад в Україні.   

5. Не приймав участі. 
5.2. Приймав участь у підготовці науково-консультативного висновку 

щодо законопроекту «Про публічні консультації» (реєстр. № 7453 від 
27.12.2017 р.) за зверненням Комітету з питань державного будівництва та 
місцевого самоврядування Верховної Ради України № 04-14/15-510 від 
19.02.2018 року.  

5.3.  Працював у складі робочої групи Комітету Верховної Ради України 
з питань державного будівництва, регіональної політики та  місцевого 
самоврядування з приводу обговорення проекту закону «Про публічні 
консультації» (реєстр. № 7453 від 27.12.2017 р.) 

6. Зв’язок з практикою: 
6.1. Не проводив. 
6.2. Не приймав участі.   
6.3. Не приймав участі.  
6.4. Не приймав участі.  
6.5. Не приймав участі.  
7. Не являюсь. 
8. Участь у конференціях, семінарах: 
- Наукова конференція «Права людини і демократія», (15 травня 2018 ., 

м. Харків) 
- Наукова конференція «Реформа децентралізації влади: проблеми 

правового забезпечення та реалізації»  (Харків, 16 травня 2018 р.) 
- Науково-практична конференція «Правовий розвиток державотворчих 

процесів в Україні: здобутки та виклики сьогодення» (26 червня 2018 р., м. 
Харків) 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези 
та ін.) дати перелік надрукованих у 2018 р. робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів. –  2,5 друк. арк.: 



Статті:  
1. С. В. Болдирєв  Громадське обговорення як одна з стадій 

добровільного об’єднання територіальних громад // Права людини і 
демократія: зб. наук. статей за матеріалами наук. конф., м. Харків, 15 травн. 
2018 р. / редкол.: А. П. Гетьмана, І. В. Яковюк та ін. – Харків, 2018. – С 8 - 13. 
(0,4 д.а.) 

2. Болдирєв С. В., Ребриш Б.Ю. Публічні консультації як одна з 
можливих стадій добровільного об’єднання територіальних громад // 
Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол.: С. 
Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2018. – Вип. 35. – С. 93 - 106. (0,6 д.а.) 

3. Болдирєв С. В., Стешенко Т. В. Адаптація виборчого законодавства 
України до виборчого законодавства Європейського Союзу: стан, проблеми 
та перспективи // Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. 
пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2017. – Вип. 34. –С. 89 -102. 
(0,7 д.а.)  (Збірник вийшов у 2018 році, стаття не була включена до звіту за 
2017 рік)  

4. Болдирєв С.В., Чубарь С.С. Впровадження децентралізації в Україні: 
світовий та європейський досвід // Державне будівництво та місцеве 
самоврядування : зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 
2018. – Вип. 36. – С. 87 - 103. (0,8 д.а.) 

9.1. Вказати публікації, із зазначенням вихідних даних, у 
наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. – Не має. 

9.2. Вказати публікації, із зазначенням вихідних даних, у інших 
наукометричних базах даних. 

- Болдирєв С. В., Ребриш Б.Ю. Публічні консультації як одна з 
можливих стадій добровільного об’єднання територіальних громад // 
Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол.: С. 
Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2018. – Вип. 35. – С. 93 - 106. (0,6 д.а.) Index 
Copernicus, SIS, ResearchBib, РІНЦ, ScholarGoogle, IIJIF 

- Болдирєв С. В., Стешенко Т. В. Адаптація виборчого законодавства 
України до виборчого законодавства Європейського Союзу: стан, проблеми 
та перспективи // Державне будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. 
пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2017. – Вип. 34. –С. 89 -102. 
(0,7 д.а.)  Index Copernicus, SIS, ResearchBib, РІНЦ, ScholarGoogle, IIJIF 

- Болдирєв С.В., Чубарь С.С. Впровадження децентралізації в Україні: 
світовий та європейський досвід // Державне будівництво та місцеве 
самоврядування : зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 
2018. – Вип. 36. – С. 87 - 103. (0,8 д.а.) Index Copernicus, SIS, ResearchBib, 
РІНЦ, ScholarGoogle, IIJIF 

 
10. Не являюсь. 
11. Не являюсь. 
12. Не був. 
13. Не готував.  



14. Не був. 
15. Не співробітничав. 
16. Не брав участі. 
17. Не брав участі. 
18. Не отримував.  
 
 
Доцент                                                                Болдирєв С.В.  
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