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АНОТАЦІЇ ДО ВИПУСКНОЇ РОБОТИ 

Воронюк К. В. Адміністративно-правовий статус посадової особи органу
місцевого самоврядування в сфері публічного права.

Магістерська робота зі спеціальності 081 – «Право». – Кременчуцький
національний університет імені Михайла Остроградського. Факультет права,
гуманітарних і соціальних наук. Кафедра галузевих юридичних наук. 
Кременчук, 2019.

Магістерську роботу присвячено дослідженню адміністративно-правового
статусу посадової особи органу місцевого самоврядування в сфері публічного
права. Проведено історіографічний адміністративно-правовому 
самоврядування; статусу досліджено поняття служби в органах місцевого
самоврядування; зроблено аналіз правового забезпечення діяльності посадової
особи органу місцевого самоврядування; визначено принципи правового
регулювання діяльності посадової особи органу місцевого самоврядування;
встановлено методи правового регулювання діяльності посадової особи органу
місцевого самоврядування; досліджено актуальні проблеми правового статусу
посадових осіб органів місцевого самоврядування в Україні; визначено напрями
розвитку правового статусу посадових осіб органів місцевого самоврядування 
при проведенні адміністративної реформи в Україні.

Ключові слова: посадова особа, адміністративно-правовий
статус, регулювання діяльності, принципи, функції, перспективи.



Voroniuk K. V. The administrative and legal status of an official of a local
government body in the field of public law
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The master's thesis is devoted to the study of the administrative and legal status 
of an official of a local self-government body in the field of public law. A 
historiographic survey of studies devoted to the administrative-legal status of an 
official of the local self-government body was conducted; the concept of service in 
local self-government bodies was investigated; the analysis of legal support of an 
official of a local government body was made; the principles of legal regulation of an 
official of a local self-government body are defined; methods of legal regulation of 
the activity of an official of the local self-government body are established; the actual 
problems of the legal status of officials of local self-government bodies in Ukraine 
are researched; the directions of development of the legal status of officials of local 
self-government bodies during the administrative reform in Ukraine are determined.

Keywords: official, administrative-legal status, regulation of activity,, 
principles, functions, prospects.


