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Програма конференції 

 
 

09.30 – 10.00                              Реєстрація учасників 

 

10.00 – 11.00                   ВІТАННЯ ОРГАНІЗАТОРІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Мельник Володимир Петрович, ректор Львівського національного 

університету імені Івана Франка, доктор філософських наук, професор, член-

кореспондент Національної академії наук України, заслужений професор 

Львівського університету 

 

Клочко Андрій Андрійович, народний депутат України, Голова Комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

 

Білозір Лариса Миколаївна, народний депутат України, голова підкомітету з 

питань адміністративних послуг та адміністративних процедур Комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

 

Негода В’ячеслав Андронович, заступник Міністра розвитку громад та 

територій України 

 

Козицький Максим Зіновійович, голова Львівської обласної військової 

адміністрації 

 

Бурдін Володимир Миколайович, декан юридичного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, 

професор. 

 

 Евеліна Цала-Вацінкевич, декан факультету права та управління Щецинсього 

університту 

 

Мальський Маркіян Зіновійович, декан факультету міжнародних відносин 

Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор економічних 

наук, професор, Заслужений професор Львівського університету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.00 – 13.30  ПАНЕЛЬ І.  

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ 

РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ У СВІТЛІ ЗАРУБІЖНОГО 

ДОСВІДУ 

 

(модератори – Гураль П.Ф., Стецюк П.Б.) 

 

Гураль Павло Федорович, завідувач кафедри конституційного права 

Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних 

наук, професор 

Діяльність органів місцевого самоврядування в Україні у правовому режимі 

воєнного стану 

 

Daniel Wacinkiewicz – Doktor habitolowany, Profesor, Profesor Uniwersytetu 

Szczecinskiego, Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin 

Działania wspierające Ukrainę realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego 

– przykład Miasta Szczecin 

 

Бова Юрій Анатолійович, голова Тростянецької міської територіальної 

громади  Сумської області 

Роль місцевого самоврядування в умовах воєнного часу (на прикладі 

Тростянецької громади). 

Канівець Олег Леонідович, голова Стрийської міської територіальної громади, 

«Організаційна діяльність громади та її органів з розвитку малого і середнього 

підприємництва» 

Баймуратов Михайло Олександрович, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри політології та правових наук Південноукраїнського 

національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського, заслужений діяч 

науки і техніки України 

Компетенційні повноваження органів місцевого самоврядування у сфері захисту 

прав людини в період миру і воєнного стану в Україні: актуальні питання 

регламентації та регулювання 

 

Батанов  Олександр Васильович, провідний науковий співробітник відділу 

конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України 

Гармонізація тенденцій децентралізації та централізації у демократичній 

державі: історія і сучасність 

 

Марцеляк Олег Володимирович, доктор юридичних наук, професор, професор 

кафедри конституційного права ННІ права Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

Основні завдання вітчизняної конституційної реформи у сфері децентралізації 

публічної влади 



 

Стецюк Петро Богданович, науковий консультант з правових питань 

Українського центру економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова, 

суддя Конституційного Суду України у відставці, кандидат юридичних наук, 

доцент, доктор права 

Децентралізація публічної влади як конституційно-правове явище (український 

вимір) 

 

Коліушко Ігор Борисович, Голова Правління Центру політико-правових 

реформ, Київ-Львів  

Реформа адміністративно-територіального поділу субрегіонального рівня-

досягнення, проблеми, перспективи 

 

Бориславська Олена Марківна, доктор юридичних наук, професор кафедри 

конституційного права Львівського національного університету імені Івана 

Франка  

Субрегіональний рівень територіальної  організації влади: досвід Європейських 

держав 
 

13.30 – 14.00 – перерва  

 

14.00-16.30  ПАНЕЛЬ ІІ.   
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ  ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА ОРГАНІВ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ  

(Модератор -  Бедрій   Р.Б.  ) 

 

Воротін Валерій Євгенович, доктор наук з державного управління, професор, 

завідувач відділу комплексних проблем державотворення, Інституту 

законодавства Верховної Ради України 

Незворотність курсу децентралізації в умоваx воєнного стану: ресурсний 

підxід 

 

Krzysztof Eckhardt dr hab, prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej Kierownik 

Katedry Prawa Konstytucyjnego i Stosunków Międzynarodowych 

Samodzielność samorządu terytorialnego w warunkach stanu nadzwyczajnego. Uwagi 

w świetle polskich regulacji konstytucyjnych i ustawowych  

Гробова Вікторія Павлівна,  директор Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації, доктор юридичних наук, професор 

Освіта в умовах воєнного часу: досвід громад 

 

Дробуш Ірина Вікторівна, завідувач кафедри державно-правових дисциплін 

Інституту права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька 

академія», доктор юрид. наук, професор 

Законодавче забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в умовах 

воєнного стану 



 

Beata Bugajska - Doktor habilitowany, Profesor US, Dyrektor Wydziału Spraw 

Społecznych Urzędu Miasta Szczecin 

Centrum pomocy Szczecin-Ukrainie. Studium przypadku Miasta Szczecin 

 

Калиновський Богдан Валерійович, завідувач кафедри конституційного права 

та прав людини Національної академії внутрішніх справ (м. Київ), доктор 

юридичних наук, професор 

Законодавчі новели функціонування місцевого самоврядування у період дії 

воєнного стану 

Найда Андрій Михайлович,  голова Калуської міської територіальної громади 

Івано-Франківської області, «Калуська територіальна громада, особливості 

функціонування в період воєнного стану в Україні» 

Бедрій Руслан Богданович, доцент кафедри конституційного права Львівського 

національного університету імені Івана Франка, кандидат юрид. наук, доцент 

Організаційно-правове забезпечення відновлення інфраструктури населених 

пунктів в умовах воєнного стану в Україні 

Ванзуляк Григорій Степанович, голова Глибоцької селищної територіальної 

громади, Чернівецької області, «Організаційно-правове забезпечення діяльності 

Глибоцької селищної ради в умовах воєнного стану» 

Jakub Baranowski – Prawnik, asystent, członek Zespołu Badawczego ds. Organizacji 

i Funkcjonowania Gospodarki Komunalnej Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Szczecińskiego 
Krajowe mechanizmy pomocy dla Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

 

Кобрин Володимир Степанович, доцент кафедри конституційного права 

Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат юрид. 

наук 

Діяльність органів місцевого самоврядування щодо забезпечення прав 

внутрішньо переміщених осіб 

 

Хорт Ігор Володимирович, керівник навчального Центру професійної 

підготовки сил муніципальної безпеки та підрозділів територіальної оборони  

Київської міської військової адміністрації, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу ДТЕУ 

Нормативно-правове забезпечення організації територіальної оборони у 

громадах:     практичні аспекти їх реалізації  

 

 

16.30 – 17.00               ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ  

 

 


