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1. Омелько Іван Іванович. 
2. Асистент кафедри державного будівництва. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – 

Статус депутатів місцевих рад в умовах муніципальної реформи (1 д. а.). 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – 

Статус депутатів місцевих рад в умовах муніципальної реформи (2,3 д. а.) 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукові статті, тези, підрозділ 

навчального посібника 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 
Проведений комплексний аналіз правового статусу депутатів місцевих 

рад в умовах муніципальної реформи, а також теоретично-правових аспектів 
форм їхньої діяльності в контексті децентралізації публічного управління. 
Акцентована увага на практиці використання форм діяльності депутатів 
місцевих рад в Україні в сучасних умовах. 

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

6.Зв’язок з практикою: 
6.1. Приймав участь у проведенні узагальнення практики застосування 

законодавства України щодо практики реалізації повноважень органами 
місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади (направлено до 
Української асоціації районних та обласних рад) 

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

приймав участь у підготовці наукового висновку за зверненням 
Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в 
східних областях В.В. Лютого (вих. № 30130.4/Г-15779.3/20/46 від 
29.10.2020р.) 

7. не є, не входжу. 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, 

дату та місце проведення):  
- Міжнародна науково-практична конференція «Конституційні 

принципи місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС» (м. Харків, 
24 квітня 2020р.) 

- Міжнародна інтернет-конференція "Право і держава в період криз: 
ризики та можливості" 29 квітня 2020 року 

- Он-лайн круглий стіл «Муніципальна реформа в Україні: проблеми та 
перспективи» (7 грудня 2020р., м.Харків). 

9. Видавнича діяльність – 2,3 д.а. 
Статті: 
Омелько І.І. Правове регулювання та практика реалізації форм 

діяльності депутатів місцевих рад в Україні. VISEGRAD JOURNAL ON 



HUMAN RIGHTS. № 2 (vol 3) 2020. С.129-135 http://vjhr-journal.sk/wp-
content/uploads/2020/12/Vyshegrad-2_2020_Tom-3.pdf  (0,7 д.а.)  

Омелько І.І. Форми діяльності в аспекті статусу депутата місцевої ради. 
Порівняльно-аналітичне право. 2020. №4. С.103-109 (0,6 д.а.). 

Тези: 
Омелько І.І. Оптимізація форм діяльності депутатів місцевих рад в 

аспекті належного врядування. Конституційні принципи місцевого 
самоврядування та регіональна політика ЄС: тези доповідей Міжнародної 
науково-практичної конференції (м. Харків, 24 квітня 2020 року). Харків: ХНУ 
імені В. Н. Каразіна, 2020. С.228-231 (0,2 д.а.). 

Омелько І.І. Невикористання організаційних форм діяльності як підстава 
відкликання депутатів місцевих рад. Матеріали міжнародної конференції 
"Право і держава в період криз: ризики та можливості" 29 квітня 2020 року / 
Legal Activity. - Київ : АртЕк, 2020. - (0,2 д.а.)  https://www.legalactivity.com.ua/ 
index.php?option= com_content&view =article&id=2154%3A23-
290420&catid=259%3A2-042020&Itemid=320&lang=ru  

Навчальний посібник 
Державне будівництво і місцеве самоврядування: посібник для 

підготовки до іспиту/ / С. Г. Серьогіна, О. Ю. Лялюк, І. І. Бодрова та ін. – 
Харків : Право, 2020. – 212 с. (одноосібно 0,4 д.а.) 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних 
занять з навчальної дисципліни "Муніципальне право" [Электронный ресурс] : 
ступінь “Магістр”, спеціальність 081 “Право”. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. 
Ярослава Мудрого, 2020. 66 с. (одноосібно 0,2). 

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. 

Index Copernicus: Правове регулювання та практика реалізації форм 
діяльності депутатів місцевих рад в Україні. VISEGRAD JOURNAL ON 
HUMAN RIGHTS. № 2 (vol 3) 2020. С.129-135. 

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– немає. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом – не був. 
15. не отримував. 
16. не співпрацював. 
17. не брав участі. 
            
              
_________     І.І. Омелько 
 
 

Звіт затверджено на засіданні кафедри державного будівництва, 

протокол № 7 від 23.11.2020 р. 


