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

будівництва 
3. Проблеми правового регулювання місцевого самоврядування в 

столиці України (1,5 д.а.). 
4. Проблеми правового регулювання місцевого самоврядування в 

столиці України (1,5 д.а.). 
    4.1. Розділ монографії, наукові статті, тези доповідей 
    4.2. Проаналізовано особливості територіальної організації влади в 

столиці України – місті Києві. Розглянуто взаємовідносини в системі 
представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування з 
органами державної влади. Наведені недоліки правового регулювання питань 
організації місцевого самоврядування у м. Києві, надано критичні 
зауваження до законопроектів, що розроблені з метою поліпшення правової 
основи функціонування публічної влади в столиці. Запропоновані напрямки 
удосконалення правового регулювання організації місцевого 
самоврядування. 

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

5.1. ----. 
5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів 

та інших нормативно-правових актів.  
Брав участь у підготовці наукових висновків: 
- за запитом комітету Верховної Ради України з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування на проект Закону «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо позбавлення Кабінету Міністрів України 
невластивих повноважень» (реєстр. № 5052 від 09.02.2021 року). 

- за запитом комітету Верховної Ради України з питань організації 
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування на проект Закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про засади державної регіональної політики» (реєстр. № 5323) 

- за запитом комітету Верховної Ради України з питань організації 
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування на проект Закону України «Про особливості стимулювання 
регіонального розвитку» (реєстр. № 5649 від 10.06.2021 р.) 

- за запитом комітету Верховної Ради України з питань організації 
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування на проект Закону «Про місцевий референдум» (реєстр. № 
5512) від 19 травня 2021 року. 

    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. 

5.4. ---- 
6. Зв’язок з практикою: 
6.1. ----. 
6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та 

інших державних органів. 
6.3. Науково-експертний висновок за зверненням судді 

Конституційного суду О. Первомайського у справі за конституційним 
поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) положень пункту 6 частини першої статті 4, 
частини третьої статті 11 Закону України «Про добровільне об'єднання 
територіальних громад» (січень 2021 року). 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 
Лекції для депутатів місцевих рад, практичних працівників органів 

місцевого самоврядування на тему: «Організація роботи депутата місцевої 
ради на пленарному засіданні ради, її постійних і тимчасових комісіях, інших 
робочих органах та виконавчих структурах» в рамках сертифікатної освітньої 
програми «Організація роботи депутатів місцевих рад» (23.04.2021 року, 
24.06.2021 року, 11.11.2021 року) 

Лекція для депутатів місцевих рад, службовців виконавчих органів 
місцевих рад на тему: «Правове забезпечення діяльності органів місцевого 
самоврядування» в рамках сертифікатної програми «Юрист у сфері місцевого 
самоврядування» (17.11.2021 року.)  

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної 
влади та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

- Науково-консультативний висновок на запит Управління Служби 
Безпеки України в Харківській області № 70/5-5804 від 12.07.2021 року щодо 
надання правової оцінки діяльності «представників територіальної громади», 
яка створена ними на території міста Харкова у 2013 році та виданих ними 
документів на предмет можливих порушень (недотримання) норм чинного 
законодавства України. 

- Науково-експертний висновок на звернення на проведення науково-
правового дослідження адвоката Сідельникової Олени Леонідівни від 
18.02.2021 р. щодо законності окремих рішень Енергодарської міської ради 

- Науково-експертний висновок на звернення щодо проведення 
науково-правового дослідження керуючого справами виконкому міської ради 
Романа Омельяновича № 09/03-28/01876 від 03.06.2021 р. щодо особливостей 
застосування Закону «Про запобігання корупції» до процедури проходження 
спеціальної перевірки секретарем міської ради 

- Науково-консультативний висновок за зверненням № 01-44/602 від 



02.03.2021 року Харківської обласної ради щодо питань нормо-
проєктувальної техніки при прийнятті рішення щодо Регламенту ради; 

- Науково-консультативний висновок за зверненням депутата 
Харківської обласної ради Скоробагача В.І. вих. № 1-30р від 13.01.2021 року 
щодо виконання вимог закону «Про службу в органах місцевого 
самоврядування 

- Науково-консультативний висновок за зверненням депутата 
Харківської обласної ради Скоробагача В.І. вих. № 2-30р від 13.01.2021 року 
щодо процедури затвердження регламенту обласної ради, алгоритму 
подальших дій та порядку роботи ради та виконавчого апарату ради. 

- Науково-консультативний висновок за зверненням на проведення 
науково-правового дослідження депутата Броварської міської ради 
Броварського району Київської області VIII скликання Дудар Олени 
Михайлівни від «18» березня 2021 року вих. № 1 щодо відповідності 
положень регламенту Броварської міської ради Конституції  України та 
законам України 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших 
органів місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

     - член підготовчої групи щодо розробки проекту регламенту 
Харківської міської ради 8 скликання.  

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

- Круглий стіл «Відкритість та прозорість діяльності органів місцевого 
самоврядування» (Виступ з доповіддю «Нормативні засади відкритості та 
гласності у роботі місцевих ради, у т.ч. у сфері публічних закупівель, доступу 
до публічної інформації, відкритості даних») (м. Харків, Харківська міська 
рада, 15.09.2021 року) 

- Круглий стіл «Відкритість та прозорість діяльності органів місцевого 
самоврядування» (Виступ з доповіддю «Нормативні засади забезпечення 
участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у тому числі з 
врахуванням аналізу законопроекту «Про публічні консультації») 

- Круглий стіл «Регіональна політика ЄС: концепції, напрямки, 
значення для України» (м. Харків, 23.04.2021 р.) 

- Науково-практична конференція XXXIV Харківські політологічні 
читання (м. Харків, 21.04.2021 р.) 

- Круглий стіл «Україна на шляху європеізації територіальної 
організації влади та публічного управління: здобутки, виклики та 
перспективи» (м. Харків, 14.05.2021 р.) 

- VI ФОРУМ «Ефективне місцеве самоврядування як запорука 
демократичної та правової держави» (11-12 листопада 2021 р., м. Київ, 
онлайн) 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, 
тези та ін.)  

Загальний обсяг – 4,7 д.а.  
 



Розділ монографії: 
Лялюк О.Ю. Конституційне реформування організації та здійснення 
місцевого самоврядування в Україні. – В кн. Конституційно-правове 
забезпечення реформи децентралізації влади: вітчизняний та зарубіжний 
досвід / [О. В. Петришин, С. Г. Серьогіна, І. І. Бодрова та ін.] ; редкол.: 
Ю. П. Битяк, І. І. Бодрова, П. М. Любченко [та ін.]; Нац. акад. прав. наук 
України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. – Харків : Право, 2020. 
С. 158-176 (1 д.а.) (не увійшла до звіту 2020 року).  

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

іспиту / С. Г. Серьогіна , О. Ю. Лялюк, І. І. Бодрова та ін. – Харків : Право, 
2021. – 212 с. (1.д.а.) 

Статті: 
1. Лялюк О.Ю. Проблеми правового статусу старости в системі 

територіальної організації влади України // Державне будівництво і місцеве 
самоврядування. – 2021. – № 41. – С. 93-107. (0, 7 д.а.) 

2. Teremetskyi V., Velychko V., Lialiuk O., Gutsul I., Smereka S., Sidliar 
V. Challenges For Local Authorities: The Politics And Practice Of Financial 
Management In The Way For Substainable Development. Journal of Legal, Ethical 
and Regulatory Issues. 2021. Vol. 24, Spec. Iss. 1. P. 1–7. (0, 5 д.а.). Scopus. 

3. Serohina S. H., Mykolenko O. M., Seliukov V., Lialiuk O. Public 
Administration as One of the Forms for Exercising State Power. Jurnal cita hukum-
indonesian law journal. 2021. Vol. 9, Iss. 2. P. 279-290. (0,5 д.а.). Web of 
Science. 

Тези: 
     1. Лялюк О.Ю. Проблеми запровадження агломерацій як елементу 

системи територіальної організації влади в Україні // Регіональна політика 
ЄС: концепції, напрямки, значення для України, 23.04.2021 року, м. Харків. – 
Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2021. – 304 с. – С. 235-237 (0,3 д.а.) 

      2. Лялюк О.Ю. Територіальна організація та обсяг владних 
повноважень публічних інституцій: аспекти взаємозалежності // Політична 
система України за умов глобальних викликів і локальних проблем : зб. 
матеріалів XXXIV Харків. політ. читань (м. Харків, 21 квіт. 2021 р.). – Харків 
: Право, 2021. – 284 c. – С. 85-87 (0,3 д.а.) 

      3. Лялюк О.Ю. Адміністративно-територіальна одиниця як правова 
категорія // Україна на шляху європеїзації територіальної організації влади та 
публічного управління: здобутки, виклики та перспективи: зб. наук. ст. та тез 
повід. за матеріалами круглого столу, м. Харків, 14 травня 2021 р. / редкол. 
С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, О.Ю. Лялюк. Харків: НДІ держ. буд-ва та місц. 
самоврядування, 2021. С. 45-49 (0,4д.а.) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у 
наукометричних базах даних Scopus, Web of Science (окремо). 

Scopus 
1. Teremetskyi V., Velychko V., Lialiuk O., Gutsul I., Smereka S., Sidliar 

V. Challenges For Local Authorities: The Politics And Practice Of Financial 



Management In The Way For Substainable Development. Journal of Legal, Ethical 
and Regulatory Issues. 2021. Vol. 24, Spec. Iss. 1. P. 1–7. (0,5 д.а.) 
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Administration as One of the Forms for Exercising State Power. Jurnal cita hukum-
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9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших 
наукометричних базах даних. 
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самоврядування. – 2021. - № 41. – С. 93-107. (Index Copernicus) 
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Звіт затверджено на засіданні кафедри державного будівництва, 
протокол № 6 від 16.11.2021 р. 

 


