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1. Болдирєв Сергій В’ячеславович. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи: 

«Розвиток правової основи об’єднаної територіальної громади» –1,5 друк. 

арк.  

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

«Розвиток правової основи об’єднаної територіальної громади» –2,5 друк. 

арк.  

4.1. Наукові статті, розділ навчального посібника. 

4.2. В науковій роботі розглянуто теоретичні і практичні питання 

добровільного об’єднання територіальних громад в Україні, досліджено 

існуючу законодавчу базу об’єднаних територіальних громад, визначено 

пріоритетні нормативні акти щодо розширення повноважень органів 

місцевого самоврядування.  

5. Не приймав участі. 

5.3.  Приймав участь в засіданні робочої групи Комітету Верховної 

Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з приводу 

опрацювання та підготовки до другого читання проекту закону «Про місто 

Київ – столицю України» . 

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: 

II – а Всеукраїнська науково-практична конференція з європейського 

права «Україна та Європейський союз: шлях до сталого розвитку», (15 травня 

2019 р., м. Харків) 

III Харківський міжнародний юридичний форум (24 – 28 вересня 2019 

р.)  

Круглий стіл «Реформа місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні», (12 литопада 2019 р., м. Харків) 

9. Видавнича діяльність (загальний обсяг – 2,5 друк. арк.): 

Розділ навчального посібника:  

1. Державне будівництво і місцеве самоврядування : посібник для 

підготовки до іспиту / С.Г. Серьогіна, П.М. Любченко, О.Ю. Лялюк та ін. – 

Харків : Право, 2019. – 212 с. (0,8 д.а.) 



Статті:  

- Social and political integrity and politica and legal order. Журнал 

«National academy of managerial staff of culture and arts Herald» Выпуск: 3  

Стр.: 744-748 Опубликовано: 2018  https://doi.org/10.32461/2226-

3209.3.2018.171830 (Співавтори P. Baranov, A. Mamamychev, R.М. 

Magomedov, O. R. Dashkovska) (0,5 д.а.)  

- С. В. Болдирєв  Децентралізація публічної влади: світовий та 

європейський досвід// Україна та Європейський союз: шлях до сталого 

розвитку: зб. наук. статей за матеріалами II-ї наук.практ. конф. з європ. права, 

м. Харків, 15 травн. 2019 р. / редкол.: А. П. Гетьмана, І. В. Яковюк та ін. – 

Харків, 2019. – С 26 - 32. (0,5 д.а.)  

- Болдирєв С. В., Чубарь С.С. Об’єднання територіальних громад в 

механізмі децентралізації влади. // Державне будівництво та місцеве 

самоврядування : зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 

2019. – Вип. 37. – С. 43 - 56. (0,7 д.а.) 

9.1 Web of Science:   

Social and political integrity and politica and legal order. Журнал «National 

academy of managerial staff of culture and arts Herald» Выпуск: 3  Стр.: 744-748 

Опубликовано: 2018  https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2018.171830 

(Співавтори P. Baranov, A. Mamamychev, R.М. Magomedov, O. R. Dashkovska) 

(0,5 д.а.)  

 9.2 Index Copernicus: Болдирєв С.В., Чубарь С.С. Об’єднання 

територіальних громад в механізмі децентралізації влади. // Державне 

будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол.: С. Г. 

Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2019. – Вип. 37. – С. 43 - 56.  

 

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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