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1. Челомбитько Лариса Вікторівна.  

2. Старший викладач кафедри державного будівництва. 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи –  

Конституційно-правове регулювання інформаційної відкритості органів 

державної влади та місцевого самоврядування в Україні (1 друк.арк.). 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – “ 

Конституційно-правове регулювання інформаційної відкритості органів 

державної влади та місцевого самоврядування в Україні (1,5 друк.арк.). 

4.1. Форма впровадження: розділ підручника, наукові статті, тези 

наукових доповідей. 

4.2. Наукова новизна роботи полягає у аналізі нормативної бази та 

проблем законодавчої регламентації інформаційної відкритості органів влади в 

Україні  

5. Участі у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів 

не приймала. 

6. Приймала участь у підготовці аналітичної записки щодо 

комплексного аналізу законодавства, яке визначає повноваження 

центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій  і 

органів місцевого самоврядування  в галузі призначення та проведення 

виборів, референдумів, ведення Державного реєстру виборців. 

7. Депутатом місцевої ради не являюсь, до складу інших органів 

місцевого самоврядування не вхожу.  

8. Участь у конференціях, семінарах:  

- Східноєвропейський форум з правової реформи «20 років Конституції 

України: європейська правова традиція і український контекст – виміри 

правової реформи» (м.Харків, 19-20 травня 2016р.), 



- Наукова конференція «Проблеми та перспективи конституційного 

розвитку в Україні (До 20-річчя прийняття Конституції України)» (м.Харків, 

22 червня 2016р.), 

-    Круглий стіл «Реформування місцевого самоврядування в Україні: 

сучасний стан, проблеми та перспективи (Харків, 23 серпня 2016р.) 

9. Видавнича діяльність  (загальний обсяг – 1,5 друк.арк.): 

    Підручник:    

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручник / 

І.І. Бодрова, С.В. Болдирєв, В.О. Величко та ін.; за ред. С.Г. Серьогіної. – 3-тє 

вид. переробл. та доповн. – Х.: Право, 2016. – 386 с. (глави 4, 6 (§ 4-5), 17 (1,2 

д.а.). 

Тези:      

Напрямки вдосконалення Конституції України щодо парсипативної 

демократії на місцевому рівні // Проблеми та перспективи конституційного 

розвитку в Україні: зб. тез наук. доп. За матеріалами наук.-практ. конф., 

м.Харків, 22 черв. 2016р. / Редкол. С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, П.М. 

Любченко. – Х.: НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2016. – С. 196-

200 (0,3 д.а.) 

10. Членом редакційної колегії не являюсь. 

11. Членом спеціалізованої ради не являюсь. 

12. Опонентом дисертаційних захистів не була. 

13. Відгуки на автореферати не готувала.  

14. Не була. 

15. З закордонними організаціями не співробітничаю. 

16. У наукових заходах спільних з облдержадміністрацією участі не брала. 

17. Не приймала. 

18. Не отримувала нагород у звітному році. 

  
Старший викладач       Челомбитько Л.В.   
 Затверджено на засіданні кафедри державного будівництва  
«22» листопада 2016 року, протокол № 7 


