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1. Омелько Іван Іванович. 
2. Асистент кафедри державного будівництва. 
3.   Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи – «Проблеми 
та перспективи реформування законодавства про статус депутатів місцевих 
рад» (1 д. а.). 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи – 

«Проблеми та перспективи реформування законодавства про статус депутатів 
місцевих рад» ( 1 д. а.) 
4.1. Форми впровадження виконаних НДР: наукова стаття, дисертація, 
підрозділ навчального посібника. 

Захищена дисертація на здобуття ступеня к.ю.н.за спеціальністю 12.00.02 
на тему: «Конституційно-правове регулювання форм діяльності депутатів 
місцевих рад в Україні» 
4.2. Наукова новизна отриманих результатів: 

Здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано вирішення 
важливого для конституційно-правової теорії та практики наукового завдання, 
що полягає у розробці цілісної концепції форм діяльності депутатів місцевих 
рад в Україні, оцінки сучасного стану правового регулювання цих форм та 
визначення шляхів його удосконалення з урахуванням кращих зарубіжних 
зразків та вітчизняного досвіду розбудови місцевого самоврядування. 
Запропоновано: розробити примірні положення про організацію роботи 
депутатів місцевих рад (за окремими формами діяльності) та прийняти їх у 
вигляді додатків до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»; 
доповнити Закон України «Про статус депутатів місцевих рад»  статтею 121 
«Особистий прийом громадян депутатом місцевої ради»; у статтях 14-16 Закону 
України «Про статус депутатів місцевих рад» виключити згадки про 
повноваження депутатів місцевих рад стосовно посадових осіб тих органів 
публічної влади і керівників тих підприємств, установ, організацій, котрі не 
підпорядковані, не підконтрольні та не підзвітні раді. 
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 районними 
радами 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 – не готував 
7. не є, не входжу. 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та 



місце проведення):  
- Регіональна політика ЄС: концепції, напрямки, значення для України. (23 

квітня 2021 року, м. Харків) 
- Децентралізація публічної влади в Україні: здобутки, проблеми та 

перспективи (21 травня 2021 р., м. Львів) 
- Сучасні конституційні доктрини: проблеми формування та застосування в 

юрисдикційній практиці. ХIV Тодиківські читання. (11 червня 2021 року) м. 
Харків. 
9. Видавнича діяльність – дисертація, автореферат, стаття, підрозділ 
навчального посібника. 

Загальний обсяг - 11,3 д.а. 
Дисертація 

Омелько І.І. Конституційно-правове регулювання форм діяльності депутатів 
місцевих рад в Україні [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 - 
Конституційне право; муніципальне право / І. І. Омелько ; наук. керівник С. Г. 
Серьогіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : б.в., 2021. - 
212с. (9 д.а.) 

Автореферат 
Омелько І.І. Конституційно-правове регулювання форм діяльності депутатів 

місцевих рад в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 - 
Конституційне право; муніципальне право / І. І. Омелько ; наук. керівник С. Г. 
Серьогіна ; офіц. опоненти: М. І. Марчук, M. M. Воронов ; М-во освіти і науки 
України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : б. в., 2021. - 20 с. (1,3 
д.а.) 

Навчальний посібник 
Державне будівництво і місцеве самоврядування : посіб. для підгот. до 

іспиту / С. Г. Серьогіна , О. Ю. Лялюк, І. І. Бодрова та ін. – Харків : Право, 
2021. – 212 с.  (одноосібно 0,3 д.а.) 

Стаття: 
 Омелько І. І. Еволюція правового регулювання форм діяльності членів 

представницьких органів місцевого самоврядування на українських землях у 
складі Австро-Угорщини та дореволюційної Росії. Наук. вісник Дніпроп. держ. 
ун-ту внутр. справ. 2020. № 4. С. 110-117. (0,7 д.а.) (не увійшла до звіту за 2020 
рік). 
         9.1. Вказати публікації, із зазначенням вихідних даних, у наукометричних 
базах даних Scopus, Web of Science – відсутні. 

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

  Омелько І. І. Еволюція правового регулювання форм діяльності членів 
представницьких органів місцевого самоврядування на українських землях у 
складі Австро-Угорщини та дореволюційної Росії. Наук. вісник Дніпроп. держ. 
ун-ту внутр. справ. 2020. № 4. С. 110-117. (0,7 д.а.) (не увійшла до звіту за 2020 
рік). (Index Copernicus International (ICI) та «Crossref» 
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– не готував. 
14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом – не був. 
15. не отримував. 
16. не співпрацював. 
17. не отримував. 
            
              

_________     І.І. Омелько 
 
 

Звіт затверджено на засіданні кафедри державного будівництва, 
протокол № 6 від 16.11.2021 р. 

 


