
                                                                                                                 
 
 
 
 

 

 
 

Проєкт 
ПРОГРАМА  

П’ята Всеукраїнська науково-практична конференція 
«МУНІЦИПАЛЬНА РЕФОРМА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: ПОЗИЦІЯ 

ВЛАДИ, НАУКОВЦІВ, ПРОФСПІЛОК ТА ГРОМАДСЬКОСТІ» 
 

Дата та час: 10 грудня 2021 року, 9:30 – 15:30 

Місце: Академія праці, соціальних відносин і туризму, вул. Кільцева дорога, 3-А, м. Київ* 

* Учасники зобов’язані пред’явити сертифікати про вакцинацію або результати експрес/ПЛР тесту  

9.00 – 9.30 Реєстрація учасників, вітальна кава 
 

9.30 – 10.00 Вітання учасникам конференції: 
• Від Верховної Ради України 
• Від Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 
• Від Міністерства розвитку громад та територій України  
• Від Асоціації міст України 
• Від Академії праці, соціальних відносин і туризму 
• Від Проєкту USAID «Підвищення ефективності роботи та підзвітності 

органів місцевого самоврядування» - «ГОВЕРЛА» 
 

10.00 – 10.45 І. Муніципальна реформа очима молодих вчених-юристів 
Парасюк Ігор Львович, канд. економ. наук, керівник компонента «Розробка 
політики та впровадження реформи децентралізації» Проєкту USAID  
«ГОВЕРЛА» 
Розробка політики та впровадження реформи децентралізації у 
рамках Проєкту USAID  «ГОВЕРЛА» 
 
Презентація робіт молодих вчених юристів – переможців конкурсу  з 
проблематики сучасного стану законодавства України у сфері 
місцевого самоврядування 
 
Нагородження переможців конкурсу молодих вчених-юристів 
 

10.45 – 11.30 ІI. Концептуальні питання сучасного етапу розвитку місцевого 
самоврядування в Україні 
 
Баймуратов Михайло Олександрович, доктор юридичних наук, професор 
(Південно-український національний педагогічний університет ім. К.Д. 
Ушинського) 
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Муніципальна людина як соціально-нормативний концепт та 
пріоритетний результат муніципальної реформи 
 
Батанов Олександр Васильович, доктор юридичних наук, професор 
(Інститут держави та права ім. В.М. Корецького НАН України) 
Децентралізація як міжнародний стандарт: актуальні питання 
рецепції у конституційному праві 
 
Ключковський Юрій Богданович, доктор юрид. наук, ст. науковий 
співробітник (Національний університет «Києво-Могилянська академія») 
До питання про природу представництва у місцевому 
самоврядуванні 
 
Марцеляк Олег Володимирович, доктор юрид. наук, професор (Інститут 
права КНУ імені Тараса Шевченка) 
Реформа у сфері децентралізації публічної влади в Україні через 
модернізацію виконавчої влади на місцях 
 

11.30-12.30 III. Законодавство про місцеве самоврядування: сучасний стан, 
проблеми адаптації до вимог муніципальної реформи. 
Батанова Наталія Миколаївна, канд. юрид. наук (Інститут держави та права 
НАН України ім.. В.М. Корецького) 
Децентралізація влади та проблеми формування механізмів 
юридичної відповідальності у місцевому самоврядуванні в Україні 
 
Божко Володимир Миколайович, доктор юрид. наук (Полтавський 
юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого)  
Напрями удосконалення правового регулювання відносин місцевого 
референдуму в Україні 
 
Гамаюнова Вікторія Миколаївна (Кушугумська селищна рада Запорізького 
району Запорізької області) 
Проблеми правового регулювання реалізації окремих повноважень 
депутатів місцевих рад в аспекті їх взаємовідносин з помічниками-
консультантами 
 
Гречківська Меріам (Національний університет «Києво-Могилянська 
академія») 
Новели правового регулювання відкликання депутатів місцевих рад: 
ризики надмірної партизації місцевого самоврядування 
 
Грищук Аліна Борисівна, канд. юрид. наук (Львівський державний 
університет внутрішніх справ 
Особливості проходження служби в органах місцевого 
самоврядування: нормативно-правовий аспект 
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Гусаревич Наталія Володимирівна (Національний технічний університет 
«Дніпровська політехніка») 
Актуальні питання нормативно-правового забезпечення 
електронного голосування в Україні 
 
Дерець Вікторія Анатоліївна, канд. юрид. наук, старший дослідник  
(Інститут держави та права НАН України ім. В.М. Корецького) 
Окремі питання удосконалення правового регулювання 
територіальної організації влади 
 
Домбровська Оксана Валентинівна, канд. юрид. наук, доцент (АПСВТ) 
Законодавче регулювання адміністративної процедури як складова 
муніципальної реформи 
 
Карташов Євген Григорович, доктор наук з держ. управл. (Навчально-
науковий інститут менеджменту та психології  ДВНЗ 
«Університет  менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук 
України) 
Новий законопроєкт про столицю України: старі проблеми та 
нововведення 
 
Ковалів Мирослав Володимирович, канд. юрид. наук, професор; Єсімов 
Сергій Сергійович, канд. юрид. наук, доцент (Львівський державний 
університет внутрішніх справ) 
Представництво у місцевому самоврядуванні: особливості 
юридичної природи 
 
Мішіна Наталя Вікторівна, доктор юрид. наук, професор (Національний 
університет «Одеська юридична академія») 
До питання диверсифікації організації міського самоврядування: 
згадуємо магдебурзьке право 
 
Пирожкова Аліна Євгенівна (Запорізький національний університет) 
Проблеми правового регулювання в сфері утримання домашніх 
тварин в багатоповерхових будинках в умовах муніципально-
правового реформування в Україні (на прикладі м. Запоріжжя) 
 
Потапенко Сергій  Анатолійович, доктор філософії (Білоцерківська 
районна рада, АПСВТ) 
Вектор регулювання компетенції сільських, селищних, міських рад у 
сфері земельних відносин у контексті реформи місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні 
 
Пухтинський Микола Олександрович, канд. юрид. наук, доцент (Інститут 
держави та права НАН України ім. В.М. Корецького) 
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Конституційні аспекти перспектив вдосконалення законодавчого 
статусу столиці України 
 
Янюк Наталія Володимирівна, канд. юрид. наук (ЛНУ імені Івана Франка) 
Реформування інституту служби в органах місцевого 
самоврядування в Україні з урахуванням європейських стандартів 
 

12.30 – 13.00 Перерва на обід  
 

13.00– 14.00 ІV. Публічне адміністрування та місцеве самоврядування в умовах 
муніципальної реформи: теоретичні та практичні питання, зарубіжний 
досвід 
Алейнікова Олена Володимирівна, доктор наук з держ. управ. (Київський 
національний університет технологій та дизайну) 
Інклюзивне економічне зростання як пріоритет місцевого розвитку 
 
Баймуратов Максим Михайлович (Маріупольський державний університет; 
Головне управління податкової служби України в Одеській області) 
Формування компетенції органу місцевого самоврядування як 
основна феноменологія децентралізації повноважень публічної влади 
в Україні 
 
Бедрій Руслан Богданович, канд. юрид. наук, доцент; Гірняк Володимир 
Олегович (ЛНУ) 
Проблемні питання сучасного етапу децентралізації влади в Україні 
 
Бобровник Д.О., канд. економ. наук (Інститут законодавства ВРУ) 
Міжнародні правові стандарти та їх роль у формуванні 
глобалістського потенціалу територіальної громади 
 
Борщевський Олег Анатолійович (ЛНУ ім. Івана Франка) 
Гарантії депутата місцевої ради у ч.3 ст.49 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та ст.32 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад»: проблеми застосування. 
                                                                                                            
Бочарова Наталя Василівна, доктор юрид. наук (Університет імені 
Альфреда Нобеля, м. Дніпро) 
Міста прав людини як нове явище сучасного муніципального 
розвитку 
 
Галус Олена Олександрівна, канд. юрид. наук, доцент (Хмельницький 
університет управління та права) 
До питання про лобіювання прийняття владних рішень на 
муніципальному рівні 
 
Головко Ольга Дмитрівна (Інститут права КНУ імені Тараса Шевченка) 
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Реалізація принципу децентралізації у бюджетному праві: проблеми 
та напрями їхнього вирішення 
 
Голоядова Тетяна Олексіївна, канд. юрид. наук, доцент;   Назарчук А.В. 
(Національний університет «Одеська юридична академія») 
Правові аспекти виконання місцевих бюджетів України в умовах 
реформи адміністративно-територіального устрою у період 
карантину COVID-19 
 
Демиденко Володимир Олексійович, канд. юрид. наук, доцент (НАВС) 
Забезпечення кібербезпеки як необхідна умова функціонування та 
сталого розвитку місцевого самоврядування в Україні.  
 
Дураєва Наталія Василівна (АПСВТ) 
Діяльність органів місцевого самоврядування як суб’єктів 
адміністративно-правових відносин 
 
Журавель Ярослав Володимирович, доктор юрид. наук, доцент (АПСВТ) 
Обмеження прав територіальних громад в умовах функціонування 
військово-цивільних адміністрацій 
 
Зленко Анна Володимирівна (АПСВТ) 
Реформування виконавчої служби в контексті децентралізації 
 
Калиновський Богдан Валерійович, доктор юрид. наук, професор (НАВС) 
Місцевий референдум: окремі дискусійні питання 
 
Комарницька Евеліна Володимирівна (АПСВТ)  
Концептуальні питання сучасного розвитку місцевого 
самоврядування в Україні 
 
Корсакевич Святослав Сергійович (Інститут соціальної та політичної 
психології Національної академії педагогічних наук України) 
Форма прямої демократії та механізм вирішення конфліктних питань 
місцевого значення – місцеві референдуми 
 
Кравченко Віктор Віталійович, канд. юрид. наук, професор (АПСВТ); 
Слобожан Олександр Володимирович, канд. наук з державного упр. (АМУ) 
Питання організації та функціонування субмуніципального рівня 
управління в системі місцевого самоврядування 
 
Кулик Тетяна, канд. юрид. наук, доцент (НАВС) 
Право киян на місцеве самоврядування: деякі аспекти організації 
здійснення місцевої публічної влади в столиці України 
 
Лебідь Тетяна Ігорівна (АПСВТ) 
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Зарубіжний досвід територіальної організації місцевого 
самоврядування та процесів децентралізації 
 
Литвин Максим Анатолійович (АПСВТ) 
Застосування принципу пропорційності на державному рівні та у 
сфері місцевого самоврядування 
 
Литвиненко Ірина Леонідівна, канд. юрид. наук, доцент (Хмельницький 
університет управління та права імені Леоніда Юзькова) 
Реалізація права територіальних громад на добровільне об’єднання в 
контексті затвердження перспективних планів формування 
територій 
 
Логачова Олександра (АПСВТ) 
Концептуальні проблеми сучасного етапу розвитку місцевого 
самоврядування в Україні та шляхи їх вирішення 
 
Мельник Тетяна Олександрівна  (КНУ імені Тараса Шевченка) 
Аналітичні документи Ради Європи для підтримки муніципальної 
реформи в столиці України 
 
Миргородська Марія Сергіївна (Національний технічний університет 
«Дніпровська політехніка») 
Роль індикаторів в системі управління  розвитком громад 
 
Мосьондз Сергій Олександрович, доктор юрид. наук, професор 
(Університет сучасних знань) 
Проблематика розмежування адміністративних та 
приватноправових договорів у муніципальній сфері в Україні 
 
Новиченко Надія Володимирівна (Національний технічний університет 
«Дніпровська політехніка») 
Цифровізація публічного управління: кількість питань зростає 
 
Піскоха Наталія Іванівна (Національний технічний університет 
«Дніпровська політехніка») 
Цифрові громади у системі цифрового урядування: проблеми 
становлення 
 
Посторонко І.Г. (Інститут законодавства ВРУ) 
Феноменологія муніципалізму: до виокремлення окремих блокових 
елементів 
 
Потапчук Г.В., канд. юрид. наук (Інститут законодавства ВРУ) 
Роль територіальних громад в формуванні феноменології 
екологічного конституціоналізму 
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Радомська Дарина (НАВС) 
Особливості формування міських органів публічної влади в Україні та 
країнах Європейського Союзу 
 
Солоненко Олег Миколайович, канд. юрид. наук, доцент (НАВС) 
Місцеве самоврядування та поліція: сучасні аспекти взаємодії 
 
Стойко Олена Михайлівна, доктор політ. наук (Інститут держави і права 
імені В.М. Корецького НАН України) 
Політико-правовий статус міста: виклики сьогодення 
 
Третяк Світлана Миколаївна (АПСВТ) 
Удосконалення механізмів контролю за діяльністю місцевих рад в 
Україні з урахуванням європейського досвіду 
 
Хорт Ігор Володимирович (Київський національний торговельно-
економічний університет) 
Впровадження поліцейської діяльності, орієнтованої на безпеку 
громади (Community policing) 
 
Чиркін Антон Сергійович (Національний юридичний університету імені 
Ярослава Мудрого; НДІ державного будівництва та місцевого 
самоврядування НАПрН України) 
Досвід країн Вишеградскої групи в аспекті модернізації місцевого 
самоврядування в Україні 
 

  
14.00- 15.00 V. Взаємодія публічної влади та громадянського суспільства в 

контексті муніципальної реформи 
Абдалказим Мутана Аббас, канд. юрид. наук (Університет Аль-Сафва (м. 
Кербела, Республіка Ірак)) 
Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних 
свобод у системі гарантій прав і свобод людини в Україні 
 
Афоніна Ольга Володимирівна (Харківський національний університету 
імені В.Н. Каразіна) 
Міжнародно-правові стандарти регулювання форм політичної 
активності громадян, що реалізуються за допомогою інформаційно-
комунікаційних технологій  
 
Гордієнко Михайло Григорович, канд. політ. наук (Яготинський інститут 
МАУП) 
Соціальний захист громади як візія реформування місцевого 
самоврядування 
 
Каплін Владлена Олександрівна  (Виконком Полтавської міської ради; 
АПСВТ) 
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Вплив можливої ратифікації Стамбульської конвенції на життя 
територіальних громад 
 
Ковальчук Алла Юріївна, доктор юрид. наук, доцент (АПСВТ) 
Організаційно-правові проблеми формування ціннісних орієнтирів у 
молоді в контексті забезпечення інформаційної безпеки 
 
Козак Ольга Миколаївна (Навчально-науковий інститут публічного 
управління та державної служби КНУ імені Тараса Шевченка) 
Генезис розвитку управління знаннями та досвід їх використання в 
публічному секторі 
 
Кофман Борис Якович, доктор юрид. наук, старший дослідник (Часопис 
«Соціальний калейдоскоп») 
Покоління прав людини та муніципальні права людини (особисті, 
члена територіальної громади): до питання співвідношення та 
взаємного зв’язку 
 
Настюк Андрій Анатолійович, кандидат юрид. наук, доцент (АПСВТ) 
Вплив військових дій з Візантійською імперією на розвиток міст 
Київської Русі 
 
Панфілов Андрій Ігорович (Інститут права КНУ ім. Тараса Шевченка) 
Decentralisation and coronavirus pandemic: impact of health crisis on state 
structure 
 
Плюснін К.М.  (АПСВТ) 
Використання зброї та спеціальних заходів членами громадських 
формувань з охорони громадського порядку і державного кордону 
 
Рижук Ірина Володимирівна, канд. юрид. наук, доцент (АПСВТ) 
Лобіювання при прийнятті рішень органами публічної влади 
 
Хван Р.М. (Інститут законодавства ВРУ) 
Вплив розвитку локальної демократії на модифікацію муніципальної 
політики України 
 
Черевко Олег Анатолійович (Навчально-науковий інститут 
менеджменту та психології ДВНЗ «Університет  менеджменту освіти» 
Національної академії педагогічних наук України) 
Розвиток та сучасна організація публічного адміністрування в 
університетах Туреччини 

15.00 – 15.30 Підведення підсумків конференції 
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Робота конференції планується у змішаному режимі: якщо 
учасник конференції не має можливості прибути до приміщення Академії, він зможе 
працювати в режимі онлайн. Для цього необхідно: 
1. Перейти за посиланням: 
https://zoom.us/j/3036503681?pwd=QUNhTE14SjVWa3htTy9OZjRjQ2IzQT09 
2. Ввести код конференції: 303 650 3681 
3. Ввести пароль конференції: 816596 
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