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Львівська обласна рада  

 

Львівський національний університет імені Івана Франка  

(юридичний факультет)  

 

Львівський регіональний інститут державного управління  

Національної академії державного управління  

при Президентові України  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

«ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ:  

ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»  
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Місце проведення 

Львівська обласна рада (мала сесійна зала) 

м. Львів, вул. Винниченка, 18 

 

Пятниця, 15 березня 2019 р.  

 

09.30 – 10.00  Реєстрація учасників  

 

10.00 – 10.45  Відкриття Конференції та привітання учасників  

 

 Олег Синютка.  

 Голова Львівської обласної державної адміністрації.  

 Володимир Загорський.  

 Член-кореспондент НАН України, доктор економічних .наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України. Директор ЛРІДУ НАДУ при 

Президентові України.  

 Володимир Бурдін.  

Доктор юридичних наук, професор.  

Декан юридичного факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка.  

10.45 – 12.30  Робота конференції  

12.30 – 13.00  Кава-брейк  

13.00 – 15.00  Робота конференції.  

Обговорення і прийняття  рекомендацій конференції.  

  

 

До уваги доповідачів!  

Наукова доповідь – до 15 хв. 

Наукове повідомлення – до 10 хв. 

Виступи при обговоренні – до 7 хв. 

 

№  Прізвище та 

ім’я  

Інформація про автора  Назва доповіді 

1 2 3 4 

1.  Андрійчук Юрій  «Всеукраїнська асоціації 

органів місцевого 

самоврядування «Українська 

асоціація районних і обласних 

рад».  

Голова Секретаріату.  

Реформування системи 

місцевого самоврядування та 

територіальної організації 

влади в Україні: 

організаційно-правове 

забезпечення  

2.  Баймуратов 

Михайло  

Доктор юридичних наук, 

професор.  

Інститут законодавства 

Верховної Ради України.  

Головний науковий 

консультант.  

Децентралізація публічної 

влади та права людини в 

місцевому самоврядуванні: 

питання взаємозв’язку та 

взаємообумовленості  

3.  Батанов 

Олександр  

Доктор юридичних наук, 

професор.  

Інститут держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН 

України.  

Провідний науковий 

Гендерний вимір місцевого 

самоврядування: вітчизняний 

досвід та міжнародні 

стандарти  
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співробітник відділу 

конституційного права та 

місцевого самоврядування.  

4.  Бедрій Руслан  Кандидат юридичних наук, 

доцент.  

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка. Юридичний 

факультет.  

Доцент кафедри 

конституційного права.  

Бюджети об’єднаних 

територіальних громад в 

контексті децентралізації 

влади в Україні  

5.  Бориславський 

Любомир  

Кандидат юридичних наук, 

доцент.  

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка. Юридичний 

факультет.  

Доцент кафедри 

конституційного права.  

Конституційні основи 

місцевого самоврядування: 

адміністративно-

територіальний аспект  

6.  Василюк Олена  Львівський регіональний 

інститут державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при Президентові 

України.  

Аспірант.  

Реалізація принципів служби 

посадових осіб органів 

місцевого самоврядування як 

спосіб задоволення їх потреб  

7.  Воротіна 

Наталія  

Кандидат юридичних наук, 

доцент.  

Інститут держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН 

України.  

Старший науковий 

співробітник.  

Особливості  правового 

забезпечення  реформи 

бюджетної децентралізації в 

Україні  

8.  Воротін Валерій  Доктор наук з державного 

управління, професор.  

Інститут законодавства 

Верховної Ради України.  

Завідувач відділу комплексних 

проблем державотворення.  

Модернізація механізмів 

державного управління в 

контексті реформи 

децентралізації влади в 

Україні.  

9.  Галус Олена  Кандидат юридичних наук, 

доцент.  

Хмельницький університет 

управління та права.  

Доцент кафедри 

конституційного, 

адміністративного та 

фінансового права.  

Окремі аспекти дії статутів 

територіальних громад в 

умовах децентралізації  

 

10.  Гірняк 

Володимир  

Львівська обласна рада.  

Заступник голови.  

Об’єкти комунальної 

власності: муніципально-

правові аспекти 

11.  Гураль Павло  Доктор юридичних наук, 

професор.  

Децентралізація публічної 

влади і зміцнення 
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Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка. Юридичний 

факультет.  

Завідувач кафедри 

конституційного права.  

муніципальної економіки  

12.  Дорош Уляна  Департамент соціального 

захисту населення ЛОДА  

Начальник управління з 

питань праці та сімейної 

політики.  

Удосконалення 

організаційного забезпечення 

децентралізації та 

регіонального розвитку в 

Україні  

13.  Калараш Андрій  Інститут законодавства 

Верховної Ради України.  

Здобувач.  

Суддя апеляційного 

адміністративного суду 

Одеської області.  

Роль органів місцевого 

самоврядування у захисті 

прав споживачів в 

територіальній громаді  

14.  Карпа Марта  Кандидат наук з державного 

управління.  

Львівський регіональний 

інститут державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при Президентові 

України.  

Старший викладач кафедри 

регіонального управління та 

місцевого самоврядування.  

Система середньої освіти в 

Україні: компетенційні зміни 

в умовах децентралізації на 

місцевому рівні  

15.  Кіселичник 

Василь  

Доктор юридичних наук, 

професор.  

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка. Юридичний 

факультет.  

Завідувач кафедри основ права 

України.  

Місцеве самоврядування в 

Україні як нова організація 

публічної влади на рівні 

об’єднаних територіальних 

громад  

16.  Кіцак Тарас  Кандидат наук з державного 

управління.  

Львівський регіональний 

інститут державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при Президентові 

України.  

Доцент кафедри регіонального 

управління та місцевого 

самоврядування.  

Проблеми забезпечення 

оприлюднення публічної 

інформації на офіційних веб-

сайтах органів місцевого 

самоврядування об’єднаних 

територіальних громад 

Львівської області  

17.  Кондратенко 

Марина  

Національна академія 

державного управління при 

Президентові України.  

Аспірант.  

Особливості кадрового 

механізму забезпечення 

якості публічних послуг в 

об’єднаних територіальних 

громадах  
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18.  Кофман Борис  Кандидат юридичних наук, 

старший науковий 

співробітник, Заслужений 

юрист України.  

Інститут законодавства 

Верховної Ради України.  

Головний науковий 

співробітник.  

Правова соціалізація як 

запорука реалізації правового 

статусу людини і 

громадянина в місцевому 

самоврядуванні  

19.  Кравченко 

Віктор  

Кандидат юридичних наук, 

професор, Заслужений юрист 

України.  

Академія праці, соціальних 

відносин і туризму.  

Професор кафедри 

конституційного, 

адміністративного та 

господарського права.  

Статутне право як важливий 

фактор забезпечення 

розвитку партисипативної 

демократії в об’єднаних 

територіальних громадах  

20.  Крайник Ольга  Доктор економічних наук, 

професор.  

ЛРІДУ НАДУ.  

Підходи до оцінювання 

фінансової спроможності 

об’єднаних територіальних 

громад  

21.  Матвіїшин 

Євген  

Доктор економічних наук, 

доцент.  

Львівський регіональний 

інститут державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при Президентові 

України.  

Завідувач кафедри економіки.  

Урахування демографічних 

змін у територіальних 

громадах під час 

стратегічного планування їх 

економічного та соціального 

розвитку  

22.  Петровський 

Петро  

Доктор наук з державного 

управління, професор.  

Львівський регіональний 

інститут державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при Президентові 

України.  

Завідувач кафедри державного 

управління.  

Теоретико-методологічні 

основи розвитку ОТГ в 

Україні  

23.  Проданик 

Василь  

Інститут законодавства 

Верховної Ради України.  

Аспірант.  

Нормативне забезпечення 

малого та середнього 

підприємництва в контексті 

економічного розвитку 

територіальних громад та 

євроінтеграції України  

24.  Рабінович 

Сергій  

Доктор юридичних наук, 

доцент.  

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка. Юридичний 

факультет.  

Принцип субсидіарності в 

децентралізації публічної 

влади: на шляху від теорії до 

практики  
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Професор кафедри 

конституційного права.  

25.  Сушинський 

Олександр  

Доктор наук з державного 

управління, професор.  

Львівський регіональний 

інститут державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при Президентові 

України.  

Перший заступник директора.  

Децентралізація публічної 

влади в аспекті 

відповідальності: концепція 

та практика крайньої 

необхідності  

26.  Худоба 

Олександра  

Кандидат наук з державного 

управління.  

Львівський регіональний 

інститут державного 

управління Національної 

академії державного 

управління при Президентові 

України.  

Докторант.  

Розвиток сільської медицини 

Львівської області в контексті 

медичної та адміністративної 

реформ  

27.  Шинкарьов 

Андрій  

Національна академія 

державного управління при 

Президентові України.  

Аспірант.  

Взаємодія інститутів 

громадянського суспільства 

та міжсекторальне 

партнерство на місцевому 

рівні  

 


