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1. Челомбитько Лариса Вікторівна.  
2. Старший викладач кафедри державного будівництва. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – 

Забезпечення прозорості та відкритості органів публічної влади в державах-
членах Європейського Союзу – 1 друк.арк. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи –
Забезпечення прозорості та відкритості органів публічної влади в державах-
членах Європейського Союзу – 1друк.арк. 

4.1. Форма впровадження: стаття, тези наукової доповіді. 
4.2. Наукова новизна роботи полягає у аналізі нормативної бази та проблем 

забезпечення прозорості та відкритості органів публічної влади в країнах ЄС. 
Світовий досвід діалогу влади і суспільства свідчить про традиції 

обов’язкової звітності органів державної влади про свою діяльність незалежно 
від наявності запитів і звернень громадян, обов’язкове інформування громадян 
про її поточну діяльність. Саме в цьому напрямі має відбуватися розвиток 
законодавства України. Необхідним є впровадження сучасних форм 
забезпечення прозорості та відкритості органів державної влади через 
удосконалення інструментів, основних процедур та врахування результатів он-
лайн консультацій у процесі прийняття політичних рішень; формування 
суспільного попиту на інформацію про діяльність органів державної влади, 
інтересу громадян щодо її отримання шляхом створення інформаційних кіосків 
з поширення електронної оперативної інформації про послуги органів державної 
влади та вакантні місця в них; підвищення правової та політичної культури 
громадян України.  

5. Участі у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів не 
приймала. 

5.2.  Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та 
інших нормативно-правових актів. 

приймала участь у підготовці висновку за зверненням Комітету з питань 
державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 
Верховної Ради України на проект Закону України «Про внесення змін до 
деяких Законів України щодо демократії участі та статутної нормотворчості»  

6. ------- 
7. Депутатом місцевої ради не являюсь, до складу інших органів місцевого 

самоврядування не вхожу.  
8. Участь у конференціях, семінарах:  

- Науково-практична конференція «Правовий розвиток державотворчих 
процесів в Україні: здобутки та виклики сьогодення» (26 червня 2018 р., м. 
Харків) 



- Науково-практична конференція «Реформа децентралізації влади: 
проблеми правового забезпечення та реалізації» (м. Харків, 19 травня 2018 
р.). 

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

Челомбитько Л.В. Забезпечення прозорості та відкритості органів публічної 
влади в державах-членах Європейського Союзу // Державне будівництво та 
місцеве самоврядування: зб. наук. пр. – Х. : Право, 2018. – Вип. 36. –С. 153 -
169. (0,7 д.а.) Index Copernicus, SIS, ResearchBib, РІНЦ, ScholarGoogle, 

Тези: 
Челомбитько Л.В. Форми забезпечення прозорості та відкритості органів 

публічної влади в державах-членах Європейського Союзу// Правовий 
розвиток державотворчих процесів в Україні: здобутки та виклики 
сьогодення: Тези доповідей науково-практичної конференції. – Х.: НДІ 
державного будівництва та місцевого самоврядування, 2018. – С. 32-40 (0,3 
д.а.). 

9.1. Вказати публікації, із зазначенням вихідних даних, у 
наукометричних базах даних Scopus, Web of Science. – Не має. 

9.2. Вказати публікації, із зазначенням вихідних даних, у інших 
наукометричних базах даних. 

Челомбитько Л.В. Забезпечення прозорості та відкритості органів 
публічної влади в державах-членах Європейського Союзу // Державне 
будівництво та місцеве самоврядування: зб. наук. пр. – Х. : Право, 2018. – 
Вип. 36. –С. 153 -169. (0,7 д.а.) Index Copernicus, SIS, ResearchBib, 
РІНЦ, ScholarGoogle, 

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. Подяка ректора за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у 

розвиток освіти з нагоди Дня юриста. 
 
 
Старший викладач   Челомбитько Л.В.   
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