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1. Соляннік Костянтин Євгенович. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент (0,25 ставки). 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи –«Правове 

регулювання нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування в 

Україні» (0,5 д.а.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – 

«Правове регулювання нормотворчого процесу в органах місцевого 

самоврядування в Україні» (1 д.а.). 

4.1. Форма впровадження: наукові статті, тези доповіді. 

4.2. Наукова новизна роботи полягає у дослідженні правового регулювання 

процедурних питань підготовки та прийняття рішень в органах місцевого 

самоврядування з позиції загального, особливого та одиничного. Практика 

місцевих рад містить доволі широкий спектр питань правового регламентування на 

усіх стадіях підготовки та прийняття рішення, що потребує певного групування та 

класифікації задля загальнодержавного та локального нормотоврення 

регламентних правил. 

5.2. Підготував науково-правовий висновок щодо законопроектів № 8270, 

8270-1, 8270-2, 8270-3 про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства. 

6.4. Спікер панельної дискусії «Актуальні питання реалізації 

антикорупційної реформи в Україні. Взаємодія держави та громадянського 

суспільства» (м. Харків, правовий клуб «PRAVOCATOR» 04.07.2018 р.) 

Спікер панельної дискусії «Зміни чинного законодавства в сфері 

адвокатської діяльності: реалізація адвокатської монополії у державному секторі» 

(м. Харків, правовий клуб «PRAVOCATOR» 23.10.2018 р.). 

7. Участь у роботі комісії Головного територіального управління юстиції в 

Харківській області з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної 

вторинної правової допомоги в Харківському регіоні (січень, червень 2018 р.). 
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8. Участь у конференціях: 

науково-практична конференція “Юридична осінь 2018 року”, (м. Харків, 14 

листопада 2017р.),  

9. Видавнича діяльність: (загальний обсяг – 1 д.а.) 

Стаття: 

Соляннік К. Реформа місцевого самоврядування в Україні: концептуальні 

проблеми конституційно-правового забезпечення та перспективи розвитку // Право 

України. – 2018. - № 5. – С. 207-223. (0,7 д.а.). 

Тези: 

Соляннік К.Є. Представництво державного та самоврядного сектору в 

судах відповідно до змін Конституції України // Юридична осінь 2018 року: 

матеріали. наук-практ конф., 14 листопада 2018 р., м. Харків – Х.: НЮУ імені Я. 

Мудрого, 2018. – (0,3 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. 

Соляннік К. Реформа місцевого самоврядування в Україні: концептуальні 
проблеми конституційно-правового забезпечення та перспективи розвитку // Право 
України. – 2018. - № 5. – С. 207-223. (Index Copernicus Inc.) 

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. Не отримував. 
   

Доцент      Соляннік К.Є. 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри державного будівництва, 

протокол № 7 від 27 листопада 2018 року. 

 


