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1. Лялюк Олексій Юрійович. 
2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державного 

будівництва. 
3. Децентралізація в умовах зміни територіальної організації влади в 

Україні: правове регулювання, види, напрямки реалізації, 1,5 д.а. 
4. Децентралізація в умовах зміни територіальної організації влади в 

Україні: правове регулювання, види, напрямки реалізації, 1,5 д.а. 
4.1. Наукові статті, тези доповідей та повідомлень. 
4.2. Розглянуто сучасні проблеми реформи децентралізації влади в 

Україні. Приділено увагу аналізу окремих напрямків реформи – 
територіальній, фінансовій, компетенційній децентралізації. Надано 
висновки щодо роді та значення субрегіонального (районного) рівня в 
системі територіальної організації влади в Україні. Проаналізовано порядок 
формування районних рад на новій територіальній основі. Зроблено 
висновки та узагальнення з оставлених проблем. 

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

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 
та інших нормативно-правових актів:  

Брав участь у підготовці науково-консультативних висновків на: 
- законопроект «Про місто Київ – столицю України» (№ 2143-3 від 

24.09.2019 р.). 
- законопроект «Про засади адміністративно-територіального устрою 

України» (реєстр. № 2804 від 24.01.2020);  
- законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо створення правових підстав для утворення агломерації як 
однієї з форм співробітництва територіальних громад»  (№ 2637 від 
19.12.2019); 

- законопроект «Про всеукраїнський референдум» (реєстр. № 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 науково-консультативних висновків на: 
- запит комітету Верховної Ради України щодо роз’яснення строку 

повноважень новоутворених органів місцевого самоврядування об’єднаних 
громад, обраних на перших виборах (№ 04-23/11-316 від 13.01.2020 року);  

- запит Харківської міської ради щодо декомунізаційних повноважень 
органів місцевого самоврядування (№ 08-21/807/2-20 від 25.03.2020 року);  

- звернення Української асоціації районних та обласних рад щодо 
правового забезпечення проведення виборів до районних рад (вих. № П 04-
12/418 від 11.08.2020р.);  

- звернення Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської 
області щодо надання пропозицій із визначення повноважень органів 
місцевого самоврядування у новій редакції з урахуванням Концепції щодо 
внесення змін до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
та «Про місцеві державні адміністрації», підготовлених робочою групою при 
Міністерстві розвитку громад та територій України (вих. № 63 від 
22.05.2020 р.) 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 
дату та місце проведення). 

1. Круглий стіл з обговорення проекту Закону України Про внесення 
змін до Конституції України (щодо децентралізації влади), 03 березня, м. 
Київ; 

2. Міжнародний он-лайн круглий стіл “Реформи муніципального і 
місцевого управління: Обмін досвідом”. 05.11.2020 року (Виступ з 
доповіддю «Окремі проблеми реформи децентралізації влади»). 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези 
та ін.) дати перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість 
друкованих аркушів. 

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

Загальний обсяг – 2,5 д.а. 
Тези : 
1. Реалії сучасної освітньої парадигми підготовки іноземних студентів-

юристів // Тези доповідей та повідомлень «Школи професійної майстерності 
НЮУ ім. Я. Мурого», Х., 2020. – (0,3 д.а.)  

Статті: 
1. Лялюк О.Ю., Петренко І.В. Зарубіжний досвід запровадження 

інституту префекта та його значення для України // Проблеми законності. – 
Вип. 148. – 2020. – С. 26-35 (0,8 д.а.) 

2. Лялюк О.Ю., Науменко А.В. Проблеми правового регулювання 
електронного урядування у сфері місцевого самоврядування України та 
зарубіжних країнах // Право і суспільство. – № 1. – 2020. – 69-76 (0,8 д.а.) 
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3. Лялюк О.Ю., Донченко В.В. Правове регулювання підготовки кадрів 
в органах місцевого самоврядування // Право і суспільство. – № 1. – 2020. – 
С. 35-42 (0,8 д.а.) 

Навчальний посібник: 
1. Державне будівництво і місцеве самоврядування : посіб. для підгот. 

до іспиту / С. Г. Серьогіна , О. Ю. Лялюк, І. І. Бодрова та ін. – Харків : 
Право, 2020. – 212 с. (0,8 д.а.) 

 2. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи  
та практичних занять з навчальної дисципліни “Муніципальне право” 
(ступінь “Магістр”, спеціальність 081 “Право”) / уклад.: С. Г. Серьогіна, І. І. 
Бодрова, О.Ю. Лялюк та ін. – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 
2020. – 66 с. (0,2 д.а.) 

 
 
____________      Лялюк О.Ю. 
 
 
 
Звіт затверджено на засіданні кафедри державного будівництва, 
протокол № 7 від 23.11.2020 р. 
 


