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Лялюка Олексія Юрійовича за 2018 рік 
 
1. Лялюк Олексій Юрійович. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент. 
3. Територіальна основа об’єднаної територіальної громади – 1,5 друк. арк. 
4. Територіальна основа об’єднаної територіальної громади – 2 друк. арк. 
4.1. Наукова стаття, тези, розділ монографії. 
4.2. Розглянуто особливості адміністративно-територіального устрою в 
об’єднаних  територіальних громадах. Проаналізовано процедурні питання 
добровільного об’єднання територіальних громад. На підставі аналізу 
Конституції та відповідного закону зроблено власні висновки щодо 
можливостей об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст. 
Проаналізовано статус населених пунктів територіальні громади яких виявили 
бажання об’єднатися. Визначено перспективи формування оновленого 
територіального устрою на базі добровільно об’єднаних територіальних громад. 
Встановлено напрямки подальшого удосконалення законодавства щодо 
добровільного об’єднання територіальних громад. 
5.  
5.1. Брав участь у розробці законопроекту «Про внесення змін до деяких 
Законів України щодо демократії участі та статутної нормотворчості» в якості 
члена робочої групи з визначення шляхів реформування законодавства України 
у сфері локальної демократії комітету з питань державного будівництва та 
місцевого самоврядування Верховної Ради України. 
5.2. Науково-консультативний висновок на проект закону України «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо статутів територіальних громад» 
(реєстр. № 7297) (січень 2018 року). 

Науково-консультативний висновок на проект закону України «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо статутів територіальних громад» 
(реєстр. № 7297-1) (січень 2018 року). 

Науково-консультативний висновок на проект закону України «Про 
адміністративно-територіальний устрій» (реєстр. № 8051 від 22.02.2018 р.) 
(лютий 2018 року). 

Науково-консультативний висновок на запит комітету з питань 
державного будівництва та місцевого самоврядування № 04-14/13-1545 від 
30.05.2018 р. щодо опрацювання проекту закону про внесення змін до закону 
України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (червень 2018 
року). 

Науково-консультативний висновок на звернення від комітету Верховної 
Ради України з питань науки і освіти щодо надання експертного висновку на 
законопроект про внесення змін до Закону України «Про засудження 
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (щодо 
перейменування місцевих об’єктів топоніміки за рішенням органів місцевого 
самоврядування та надання права місцевим громадам визначатися відносно 



перейменування населених пунктів шляхом місцевого референдуму» (реєстр. № 
8516 від 21.06.2018 р.) (червень 2018 року). 

Науково-консультативний висновок для Української асоціації районних 
та обласних рад  щодо проекту закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та деяких законодавчих актів 
України щодо зменшення заходів та упорядкування системи державного 
нагляду і контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування» (серпень 
2018 року). 
5.3. Член робочої групи з визначення шляхів реформування законодавства 
України у сфері локальної демократії Комітету з питань державного 
будівництва та місцевого самоврядування Верховної Ради України. 
5.4. --- 
6.  
6.1. --- 
6.2. --- 
6.3. --- 
6.4. Взяв участь у навчальному семінарі для депутатів, помічників депутатів та 
працівників виконавчого апарату Харківської обласної ради та прочитав лекцію 
«Про зміни у правовому регулюванні питань, пов’язаних з реалізацією 
повноважень органів місцевого самоврядування» (13.04.2018 р., м. Харків) 
6.5. Науково-консультативний висновок на запит від ДП «Зміївське лісове 
господарство», в якому виказується прохання дати роз’яснення чи передбачено 
(дозволено) чинним законодавством або підзаконними нормативно-правовими 
актами створення громадських рад при обласних управліннях лісового та 
мисливського господарства системи Держлісагентства України (травень 2018 
року).  

Роз’яснення Харківській міській раді щодо процедурних питань правового 
регламентування питання Порядку добровільного відшкодування безпідставно 
витрачених коштів за користування земельними ділянками (червень 2018 року).  

Науково-консультативний висновок на запит від Головного управління СБУ 
в Донецькій та Луганській областях № 78/165 від 05.03.2018 року щодо 
правомочності Щастинської міської ради (березень 2018 року). 
7. --- 
8. Науково-практична конференція «Правовий розвиток державотворчих 
процесів в Україні: здобутки та виклики сьогодення», 26 червня 2018 року, 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 д.а.  

Розділ монографії:  
Лялюк О.Ю. підрозділ 1.4. Принцип територіальності як основоположна 

засада конституційного ладу та його значення для організації муніципальної 
влади. 2.1. Політико-територіальна організація держави і різноманіття її форм  
// Проблеми правового регулювання територіальної організації влади в Україні: 
монографія / П.М. Любченко, С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, О.Ю. Лялюк, К.О. 
Закоморна та ін.; за заг. ред. проф. П.М. Любченка. [Електронний ресурс] - 



Харків, 2018.  – С. 72-87; 95-101 (1 д.а.). [Електронний ресурс]  
https://dbms.institute/монографії/проблеми-правового-регулювання-тери/ 

Стаття:  
Лялюк О.Ю. Проблемні питання формування територіальної основи 

об’єднаної територіальної громади в процесі реформування місцевого 
самоврядування // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – Збірник 
наукових праць. – № 35. – 2018. – С. 83-93. (0,6 д.а.) 

Тези: 
Лялюк О.Ю. Деякі питання реалізації повноважень органів місцевого 

самоврядування в процесі децентралізації влади// Правовий розвиток 
державотворчих процесів в Україні: здобутки та виклики сьогодення: Тези 
доповідей науково-практичної конференції. – Х.: НДІ державного будівництва 
та місцевого самоврядування, 2018. – С. 15-22 (0,4 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. 

Лялюк О.Ю. Проблемні питання формування територіальної основи 
об’єднаної територіальної громади в процесі реформування місцевого 
самоврядування // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – Збірник 
наукових праць. – № 35. – 2018. – С. 83-93. (0,6 д.а.) Index Copernicus, SIS, 
ResearchBib, РІНЦ, ScholarGoogle, IIJIF 
10. --- 
11. --- 
12. --- 
13. --- 
14. --- 
15. --- 
16. --- 
17. --- 
18. Нагороджений Почесною грамотою «Союзу юристів України». 
 
  

 
 
Доцент      Лялюк О.Ю. 

 
 

Звіт затверджено на засіданні кафедри державного будівництва,  
протокол № 7 від «27» листопада 2018 року. 

 


