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1. Лялюк Олексій Юрійович. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державного 

будівництва. 

3. Територіальна організація муніципальної влади, (1,5 д.а.) 

4. Територіальна організація муніципальної влади, (1,5 д.а.) 

4.1. Наукові статті. 

4.2. Висвітлено територіальну організацію муніципальної влади в Україні. 

Окреслено розмежування територіальної організації місцевого 

самоврядування та муніципальної влади. Висвітлено особливості їх 

територіальної організації. 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 

інших нормативно-правових актів: 

Приймав участь у підготовці науково-консультативних висновків: 

- на проект закону «Про громадянський контроль за діяльністю органів 

влади, їх посадових і службових осіб» № 9013 від 07.08.2018 р.;  

- на законопроект «Про внесення змін до ст. 4 Закону України «Про 

добровільне обєднання територіальних громад» щодо забезпечення 

доступності необхідними публічними послугами № 10073 від 20.02.2019 

року;  

- на законопроект «Про внесення змін до закону України «Про столицю 

України – місто-герой Київ» № 2143-1 від 19.09.2019;  

- на проект закону «Про внесення змін до закону України «Про столицю 

України – місто-герой Київ » № 2143-2 від 13.09.2019 р.;  

- на законопроект «Про місто Київ – столицю України» № 2143-3 від 

24.09.2019 р.;  

- на проект Закону «Про всеукраїнський та місцеві референдуми за 

народною ініціативою» № 1123 від 29.08.2019 року;  

- на проект закону «Про місцевий референдум» № 1221 від 02.09.2019;  

- на проект Закону «Про всеукраїнський референдум» № 2182 від 

26.09.2019 

5.3. Експерт робочої групи з визначення шляхів реформування 

законодавства України у сфері локальної демократії Комітету з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування Верховної Ради України. 

Експерт робочої групи з підготовки законодавства про референдуми 

комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради України. 

6. Зв’язок з практикою: 
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6.2. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 

та місцевого самоврядування, організацій та громадян. Брав участь у 

підготовці наукових висновків на запит:  

- Судді Конституційного Суду України О. Первомайського № 361-

16/4495 від 22.10.2019 р.  

- МОН України від 22.02.2019 р. № 1/11-1845. щодо використання в 

процесі передвиборної агітації приміщень, що належать закладам освіти, у 

тому числі їх оренди, для проведення зборів громадян, інших зустрічей з 

виборцями та відповідність цих дій положенням виборчого законодавства та 

законодавства в сфері освіти.  

- Прокурора Сумської області вх. № 125-01-745 від 02.05.2019 року 

щодо набуття повноважень депутатами місцевої ради. 

- Шосткинської місцевої прокуратури № 63-1293вих-19 від 24.06.2019 

року. 

- Харківської міської ради щодо «подолання вето голови» № 08-

21/1394/2-19 від 13.05.2019 р. 

- членів Новобаварської територіальної громади м. Харкова (Середи 

Е.О., Нікітенко П.І., Веретельнікова Є.С.) від 03.01.2019 р. щодо сутності 

територіальної громади району у місті.  

8. Участь у конференціях, семінарах  

1. Участь у ІІІ Харківському міжнародному юридичному форумі (дискусійна 

панель Кримінальні загрози в секторі безпеки: практики ефективного 

реагування). (м. Харків, 26.09.2019 р.) 

2. Участь у панельній дискусія «Схід-експо» 2020 «Реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади на центральному, 

регіональному та місцевому рівнях. Особливості проведення реформ на 

Сході України» з доповіддю «Реформа місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади» (м. Київ, 08.11.2020 р.) 

3. Круглий стіл «Реформа місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні: проблеми та перспективи» (м. Харків, 12.11.2020 

р.) з доповіддю «Критерії формування місцевих рад: базовий, 

субрегіональний та регіональний рівень» 

9. Видавнича діяльність  

Загальний обсяг – 2,2 д.а. 

Статті: 

1. Лялюк О.Ю. Актуальні питання співвідношення контролю та нагляду в 

системі місцевого самоврядування в умовах децентралізації // Державне 

будівництво та місцеве самоврядування . – № 37. – С. 35-47 (0,7 д.а.) 

2. Лялюк О.Ю., Полишин Г.В. Шлях до децентралізації: зарубіжний досвід 

для України // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – № 38. – 

С. 41-55 (0,7 д.а.) 

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. – Х.: Право, 

2019. – 212 с. (0,8 д.а.) 
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9.1. Немає 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 

наукометричних базах даних. 

Статті: Index Copernicus, РІНЦ , SIS, ResearchBib, IIJIF 

1. Лялюк О.Ю. Актуальні питання співвідношення контролю та нагляду в 

системі місцевого самоврядування в умовах децентралізації // Державне 

будівництво та місцеве самоврядування . – № 37. – С. 35-47 (0,7 д.а.) 

2. Лялюк О.Ю., Полишин Г.В. Шлях до децентралізації: зарубіжний досвід 

для України // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – № 38. – 

С. 41-55 (0,7 д.а.) 

 

 

 

 

____________      Лялюк О.Ю. 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри державного будівництва 
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