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Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи –
Конституційно-правовий статус депутатів органів місцевого самоврядування в 
країнах ЄС, (1 друк. арк.). 

1. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи –
Конституційно-правовий статус депутатів органів місцевого самоврядування в 
країнах ЄС (1 друк. арк.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: тези наукової доповіді, 
наукова стаття. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 
Проведений комплексний аналіз конституційно-правового  статусу 

депутатів органів місцевого самоврядування  в країнах ЄС, досліджено 
проблематику статусу депутатів органів місцевого самоврядування в 
зарубіжних країнах 

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів 
– не приймав 

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

районування у Харківській області в аспекті об’єднання територіальних громад 
(направлено до Харківської обласної 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):  

- Наукова конференція «Права людини і демократія», (15 травня 2018, м. 
Харків); 

- Міжнародна наукова конференція "Сучасний вимір прав людини: 
конституційний контекст. ХІ Тодиківські читання", 26-27 жовтня 2018 року, м. 
Харків.; 

- 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 – 1 д.а. 
Стаття: 
Омелько І.І. Конституційно-правовий статус депутатів органів місцевого 

самоврядування в країнах ЄС // Державне будівництво та місцеве 
самоврядування: зб. наук. пр. / редкол.: Ю.Г.Барабаш та ін.. – Х.: Право, 2017. - 
№ 36. – С. 211-223 (0, 7 д.а.). 

Тези: 
Омелько І.І. Конституційно-правове регулювання статусу депутатів органів 

місцевого самоврядування в країнах ЄС // Правовий розвиток державотворчих 
процесів в Україні: здобутки та виклики сьогодення: Тези доповідей науково-
практичної конференції. – Х.: НДІ державного будівництва та місцевого 
самоврядування, 2018. – С. 41-49 (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. 

Омелько І.І. Конституційно-правовий статус депутатів органів місцевого 
самоврядування в країнах ЄС // Державне будівництво та місцеве 
самоврядування: зб. наук. пр. / редкол.: Ю.Г.Барабаш та ін.. – Х.: Право, 2017. - 
№ 36. – С. 211-223 (0, 7 д.а.). 
Index Copernicus, SIS, ResearchBib, РІНЦ, ScholarGoogle, 

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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