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2. Кандидат юридичних наук, доцент. 

3. Тема річної планової наукової роботи: "Проблеми функціонування та 

взаємодії органів місцевого самоврядування з місцевими державними 

адміністраціями" – 1,5 д.а. 

4. Тема фактично виконаної наукової роботи: "Проблеми функціонування та 

взаємодії органів місцевого самоврядування з місцевими державними 

адміністраціями" – 1,5 д.а.  

4.1. Форми впровадження виконаних НДР- наукова стаття, тези 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Розглянуто проблеми практичної діяльності органів місцевого 

самоврядування в Україні щодо реалізації ними функцій та компетенції у 

взаємодії з органами місцевої виконавчої влади. Аналізуються проблемні 

питання  розвитку державної політики щодо підтримки і гарантування 

місцевого самоврядування, надані рекомендації щодо вдосконалення правового 

рулювання механізму взаємодії між державною й муніципальною владою. 

5. -//- 
6. -//- 
7. Ні 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення). 

- Науково-практична конференція «Правовий розвиток державотворчих 
процесів в Україні: здобутки та виклики сьогодення» (26 червня 2018 р., м. 
Харків) 

- Науково-практична конференція «Реформа децентралізації влади: 
проблеми правового забезпечення та реалізації» (м. Харків, 19 травня 2018 р.). 
9. Видавнича діяльність (загальний обсяг – 1,5 д.а. ).   
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Тези: 
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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. 

Величко В.О. Надання адміністративних послуг як функція органів 
місцевого самоврядування // Державне будівництво та місцеве самоврядування: 
зб. наук. пр. / редкол.: Ю.Г.Барабаш та ін.. – Х.: Право, 2017. – Вип. 35.- С. 68-82 
(0,6 д.а.) Index Copernicus, SIS, ResearchBib, РІНЦ, ScholarGoogle, 
10. Ні. 
11. -//- 
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