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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.). 

3. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи –

Форми реалізації депутатами місцевих рад своїх повноважень в країнах ЄС (2,3 

друк. арк.) 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, розділ 

навчального посібника 

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 

застосування законодавства України щодо статусу депутатів місцевих рад 

(направлено до Української асоціації районних та обласних рад)  

6.3.Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади 

та місцевого самоврядування, організацій та громадян –  

приймав участь у підготовці наукового висновку щодо пропозицій 

депутата Харківської міської ради Колоса А.Л. про внесення змін до Статуту 

територіальної громади міста Харкова; 

приймав участь у підготовці наукового висновку Черкаської обласної 

ради на запит від 11 жовтня 2019 року  щодо питання сумісності статусу 

депутата обласної ради із зайняттям посади заступника міського голови 

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):  

- ІІІ Харківський міжнародний юридичний форум. 24-28 вересня 2019 

року. м. Харків.  



 - ХХІ Всеукраїнська наукова конференція «Теорія та практика сучасної 

юриспруденції». “Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: 

історичний аспект» (до 1000-річчя з початку правління Ярослава Мудрого)”. 1 

листопада 2019 року.  

- Міжнародна наукова конференція "Парадигма конституційного права 

історія та сучасність: ХІІ Тодиківські читання", 1-2 листопада 2019 року, м. 

Харків.  

  - Міжнародна науково-практична конференція молодих учених 

"Юридична осінь 2019 року". 29 листопада 2019 року. м. Харків.  

9. Видавнича діяльність – 2,3 д.а. 

Статті: 

Актуальні питання удосконалення правового статусу депутатів місцевих рад в 

Україні // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / 

редкол.: С. Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2019. – Вип. 37. – С. 262-278.  (0,7 

д.а.) 

Форми реалізації депутатами місцевих рад своїх повноважень в країнах ЄС 

// Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / редкол.: С. 

Г. Серьогіна та ін. – Х. : Право, 2019. – Вип. 38. – С. 182-194.  (0,6 д.а.) 

розділ навчального посібника 

Державне будівництво і місцеве самоврядування: посібник для підготовки 

до іспиту / С. Г. Серьогіна, П. М. Любченко, О. Ю. Лялюк та ін. – Харків: 

Право, 2019 – 212 с. (особисто виконано 1 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. 

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. 

 

Асистент      І.І. Омелько 
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