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1. Величко Валерій Олександрович. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент. 

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

надання адміністративних послуг" – 1,5 д.а. 

4. Тема фактично виконаної наукової роботи: "Проблеми функціонування 

центрів надання адміністративних послуг" – 1,7 д.а.  

4.1. Розділ навчального посібника, статті. 

4.2. Наукова новизна річної планової наукової роботи полягає у тому, що в ній 

по-новому  розглядаються аспекти практичної роботи центрів надання 

адміністративних послуг щодо реалізації ними функцій та компетенції у 

взаємодії з органами місцевого самоврядування. Аналізуються та 

досліджуються проблеми функціонування ЦНАП у межах відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці. 

5.2. Приймав участь у підготовці науково-консультативного висновку до 

комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування Верховної Ради України щодо проекту Закону України «Про 

адміністративну процедуру» (реєстр. №9456) 

6.5. Приймав участь у підготовці науково-консультативного висновку до 

Верховного Суду України на запит №373 від 19 червня 2019 р. щодо 

застосування положень чинного законодавства стосовно проходження та 

припинення військової служби за контрактом відповідно до Конституції 

України та  Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 

21 жовтня 1993 року № 3543-ХІІ 

7. Ні 

8. -//- 

9. Видавнича діяльність (загальний обсяг – 1,7 д.а. ). 
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Розділ навчального посібника 
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10. Ні. 

11. -//- 

12. -//- 

13. Не виконував. 

 14. -//- 

 15. -//- 

 16. -//- 

 17. -//-  

 18. -//- 
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