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4. Форми діяльності депутатів місцевих рад: досвід, проблеми, 

перспективи (1,1 друк. арк.) 
4.1. Наукова стаття, тези. 
4.2. Проведений комплексний аналіз проблем правового регулювання форм 

діяльності депутатів місцевих рад в Україні, розроблено пропозиції щодо 
вдосконалення їх регламентації на законодавчому та локальному рівнях.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів – 
приймав участь у підготовці законопроекту «Про внесення змін до Закону «Про 
місцеве самоврядування в Україні» щодо удосконалення правового регулювання 
порядку реалізації депутатами місцевих рад своїх повноважень у виборчому 
окрузі. 

6.Зв’язок з практикою: 
6.2. Приймав участь у підготовці аналітичної записки щодо проблем 

правового регулювання форм діяльності депутатів місцевих рад та електронного 
урядування (направлено Мінрегіонбуду, до Харківської обласної та міської ради) 

6.3. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 
та місцевого самоврядування, організацій та громадян – немає. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів 
місцевого самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих) – не є, не входжу. 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 
дату та місце проведення):  

- 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.), 

- Міжнародна науково-практична конференції «Наукові пошуки у 
ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри», 
(22–23 квітня 2016 року, Кіровоградський інститут державного та 
муніципального управління Класичного приватного університету),  

- ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Юридична 
техніка і технологія: теорія та практика застосування», 29-30 вересня 2016 
року,Львівський національний університет імені Івана Франка. 
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9. Видавнича діяльність– 1,1 д.а. 
Статті: 
Омелько І.І. Проблеми нормативно-правової регламентації форм діяльності 

депутатів місцевих рад в Україні в аспекті конституційної реформи // // Державне 
будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. / редкол.: Ю.Г.Барабаш та 
ін.. – Х.: Право, 2016. - № 32. – С. 62-71 (0, 8 д.а.). 

Тези: 
      Омелько І.І. Форми діяльності депутатів місцевих рад: досвід, 

проблеми, перспективи //  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.256-262 (0,3 д.а.) 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання – ні. 
11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є – не є. 
12. Опонентом яких дисертаційних захистів були – не був. 
13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо 

кандидатські - немає. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії) – не був. 
15. Які інші відзнаки отримали у звітному році – не отримував. 
16. Співробітництво з закордонними організаціями – не співпрацював. 
17. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією – не брав 

участі. 
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