
ПРОТОКОЛ №5 

Засідання студентського наукового гуртка «Молодь і закон» 

від 18 листопада  2020 року (он-лайн)  

 

Присутні : 8 членів студентського наукового гуртка  

керівник  студентського наукового гуртка Когут О.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Доповіді студентів за результатами НДР 

2. Підготовка матеріалів та сприяння в організації проведення наукових заходів, 

присвячених 72-й річниці Декларації ООН з прав людини 

 

1. Слухали:  

- Уштик Ю., яка зупинилась спірних питаннях законодавчого регулювання 

процедури обрання старости. Так,  відповідно до оновленого Виборчого кодексу 

України передбачена виборність посади старости громадянами певного населеного 

пункту, а згідно  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» - 

староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її 

повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови 

- Кондратьєва Р., який зупинився на аналізі проблемних питань відповідальності 

за керування транспортним засобом у стані сп’яніння, викликаних положеннями  

законів від 22.11.2018 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень» та від 17.06.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України у зв`язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування 

окремих категорій кримінальних правопорушень»; 

- Галащук В., яка доповіла про дослідження з проблемних питань правового 

регулювання публічної служби. Зокрема доповідач зупинилась на теоретичному 

аналізі поняття «публічна служба». Розкрила зміст та структурні елементи цього 

поняття через призму Кодексу адміністративного судочинства України. 

Висвітлила позитивні та проблемні моменти законодавчого закріплення принципів 

державної служби. 

 

2. Слухали: керівника гуртка Когут О.В., яка проінформувала про те, 21.12.2020 року 

відбудеться Всеукраїнська заочна науково-практична конференція студентів старших курсів 

правничих вишів та факультетів, яку організовує Національний юридичний університет. 

імені Ярослава Мудрого. Також студентів було проінформовано про те, що кафедра права 

планує провести 8 грудня круглий стіл для студентів першого та другого курсів 

спеціальності ПРАВО «ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ». Рекомендувано учасникам гуртку приєднатися до його 

проведення. 

 

Ухвалили: 
1. Рекомендувати студентам Уштик Ю. та Кондратьєву Р. завершити свої дослідження 

та оформити їх у вигляді тез на  Всеукраїнську заочну науково-практичну 

конференцію студентів старших курсів правничих вишів та факультетів, організовану 

Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, яка планується на 

21.12.2020 року. 

2. Членам гуртку взяти участь у круглому столі для студентів першого та другого курсів 

спеціальності ПРАВО «ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 

 

Керівник  студентського наукового гуртка    О.Когут 


