
      
 
 
 

ПРОГРАМА  

круглого столу 

 «МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ: МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ  

ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ» 

 

07 грудня 2016р., 14:00, м.Київ, вул. Велика Окружна дорога, 3 ауд.307 

13:30-14:00 Реєстрація учасників 

14:00-14:30 Виступи організаторів 

14:30-16:00 Обговорення питань порядку денного засідання 

16:00-16:30 Кава-брейк 

16:30-17:30 Підбиття підсумків та формулювання рекомендацій  

 



      
 
 
 

Питання порядку денного засідання: 

 

1. Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування та їх відтворення в чинному законодавстві України (Кравченко В.В.). 

2. Сучасні міжнародні стандарти у галузі місцевого самоврядування та права людини (Батанов О.В.). 

3. Моніторинг здійснення реформи децентралізації в Україні (Приходько Х.В.). 

4. Проблеми судового захисту прав та законних інтересів місцевого самоврядування (Янчук О.Ю.). 

5. Інструменти діяльності органів місцевого самоврядування в контексті міжнародних стандартів (Мосьондз С.О., Хоменко В.О.). 

6. Міжнародні акти як правова основа реформи місцевого самоврядування в Україні. 

7. Взаємодія органів  місцевого самоврядування з громадськими організаціями як важливий фактор реалізації положень Додаткового протоколу до 

Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах місцевого органу влади (Комов В.В.) 

8. Формування спроможних територіальних громад необхідна передумова реформи місцевого самоврядування на основі міжнародних стандартів та 

принципів (Удовиченко В.П.). 

9. Надання послуг в системі місцевого самоврядування відповідно до міжнародних стандартів – важливий пріоритет реформи децентралізації 

(Рабошук Я.О.). 

10. Забезпечення дотримання міжнародних муніципальних стандартів у законопроектній діяльності Комітету Верховної Ради України з питань державного 

будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування (Данилюк О.А.). 

11. Реформування системи територіальної організації влади в Україні відповідно до міжнародних стандартів та принципів (Калиновський Б.В.) 



      
 
 
 

Учасники засідання: 
 

1. Буяшенко Вікторія Василівна – доктор філософських наук, професор, ректор АПСВТ. 

2. Семигіна Тетяна Валеріївна – доктор політичних наук, доцент, проректор з наукової діяльності АПСВТ. 

3. Мельник Олександр Миколайович – кандидат наук з держ. управління, доцент, декан юридичного факультету АПСВТ. 

4. Батанов Олександр Васильович – Провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, доктор юрид. наук, професор. 

5. Мосьондз Сергій Олександрович - Проректор з навчальної та наукової роботи Університету сучасних знань, доктор юрид. наук, професор. 

6. Приходько Христина Вікторівна – головний науковий консультант Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор юрид. наук, професор. 

7. Пухтинський Микола Олександрович - Головний науковий співробітник Інституту держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, кандидат юрид. наук, 

доцент, заслужений юрист України. 

8. Удовиченко Володимир Петрович – депутат Київської обласної ради, голова постійної комісії з питань розвитку місцевого самоврядування, децентралізації та 

адміністративно-територіального устрою, доктор економічних наук, професор. 

9. Орловський Олексій Сергійович – директор Програмної ініціативи «Демократична практика» МФ «Відродження», кандидат юрид. наук. 

10. Ключковський Юрій Богданович – доцент кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

11. Данилюк Олег Анатолійович – заступник керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіонального розвитку та 

місцевого самоврядування. 

12. Калиновський Богдан Валерійович - Завідувач кафедри  конституційного  та міжнародного права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних 

наук, доцент. 

13. Комов Віталій Володимирович – голова ГО «Громадська рада самоврядування». 

14. Рабошук Ярослав Олексійович – директор Центру аналізу розробки законодавства Асоціації міст України. 

15. Хоменко Віктор Олександрович – доцент кафедри державно-правових дисциплін Університету сучасних знань, кандидат юрид. наук. 

16. Янчук Олександра Юріївна - доцент кафедри державно-правових дисциплін Університету економіки та права "КРОК", кандидат юрид. наук, доцент. 

17. Ладиченко Віктор Валерійович – доктор юрид. наук, професор, завідувач кафедрою конституційного та міжнародного права НУБіП. 



      
 
 
 

18. Яра Олена Сергіївна – кандидат юрид. наук, доцент, декан юридичного факультету НУБіП. 

19. Майданник Олена Олексіївна – доктор юрид. наук, професор, професор кафедри конституційного, адміністративного та господарського права АПСВТ. 

20. Кравченко Віктор Віталійович – кандидат юрид. наук, професор, професор кафедри конституційного, адміністративного та господарського права АПСВТ, 

Заслужений юрист України. 

21. Демський Едуард Францович – кандидат юрид. наук, професор, професор кафедри конституційного, адміністративного та господарського права АПСВТ. 

22. Журавель Ярослав Володимирович – кандидат юрид. наук, доцент, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та господарського права АПСВТ. 

23. Оніщик Юрій Віталійович – доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри конституційного, адміністративного та господарського права АПСВТ. 

24. Беззубов Дмиро Олександрович – доктор юрид. наук, доцент, професор кафедри конституційного, адміністративного та господарського права АПСВТ. 

25. Тітов Микола Микитович – кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри кримінального права, процесу та криміналістики АПСВТ. 

26. Мельник Олег Олександрович – кандидат юрид. наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та господарського права АПСВТ. 

27. Біда Катерина Михайлівна – кандидат юрид. наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та господарського права АПСВТ. 

28. Домбровська Оксана Валентинівна – кандидат юрид. наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та господарського права АПСВТ. 

29. Настюк Андрій Анатолійович – кандидат юрид. наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та господарського права АПСВТ. 

30. Раєцька Людмила Василівна – кандидат юрид. наук, доцент, професор кафедри конституційного, адміністративного та господарського права АПСВТ. 


