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До участі в конференції запрошуються:
викладачі та співробітники ВНЗ і наукових організацій, магістранти, аспіранти і
докторанти, представники громадських організацій, органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, підприємств та інших установ.
Мета конференції:
аналіз та розробка нових механізмів створення системи державного управління, що
забезпечить становлення України як високорозвинутої, правової, цивілізованої
європейської держави з високим рівнем життя, соціальної стабільності, культури та
демократії, дозволить їй стати впливовим чинником у світі та Європі; формування
системи державного управління, яка відповідатиме потребам і запитам людей, а
головним пріоритетом її діяльності буде служіння, національним інтересам
українському народу; обговорення основних конституційних засад децентралізації
державної влади, а також реформування публічної адміністрації в Україні; пошук
шляхів вирішення проблем реалізації повноважень органів місцевого
самоврядування та їх ефективної взаємодії з органами місцевого самоврядування;
реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
відповідно до європейських стандартів; аналіз фінансово-правових аспектів
діяльності місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування в
умовах децентралізації; обговорення перспектив функціонування публічної
адміністрації з урахуванням зарубіжного досвіду її реформування; підвищення
кваліфікації персоналу місцевих держадміністрацій та органів місцевого
самоврядування; залучення провідних вчених та практиків до обговорення та оцінки
сучасних проблем децентралізації з метою забезпечення сталого розвитку регіонів.
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Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Наукові напрямки роботи конференції (панелі):
Сучасні виклики для органів місцевого самоврядування в контексті
децентралізації
Конституційно-правові основи взаємодії держави, суспільства та
особистості: правове регулювання, захист, напрямки розвитку (вітчизняний
та міжнародний досвід)
Правове регулювання інститутів громадянського суспільства в умовах
глобалізації (євроінтеграції)
Розвиток місцевого самоврядування в Україні як форми реалізації
народовладдя
Конституційно-правова реформа правосуддя та правоохоронних органів
Регіональна політика та адміністративні реформи у країнах Європейського
Союзу у світлі децентралізації
Соціально-економічний розвиток та ресурсне забезпечення громад в
умовах децентралізації публічного управління та трансформації
конкурентоздатності територій
Стан та перспективи реформування системи надання адміністративних
послуг в умовах децентралізації
Економічна безпека держави в умовах адміністративної реформи: правовий
аспект.
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Адреса оргкомітету
Проспект Центральний 59, Сєвєродонецьк, Україна, 93406
E-mail: declog@ukr.net
Програма конференції
25 жовтня 2018 року
10-00 – 11-00

реєстрація, вітальна кава

11-00 – 13-00

відкриття, пленарне засідання

13-30 – 14-30

Обід

15-00 – 17-00

секційні засідання

пр-т Центральний 59,
м. Сєвєродонецьк
пр-т Центральний 59,
м. Сєвєродонецьк
пр-т Космонавтів, 24
м. Сєвєродонецьк
пр-т Центральний 59,
м. Сєвєродонецьк

26 жовтня 2018 року
09-30 – 10-00

кава-брейк

10-00 – 11-00

секційні засідання

12-00 – 12-30

кава-брейк

12-30 – 13-00

підбиття підсумків, вручення сертифікатів

пр-т Центральний 59,
м. Сєвєродонецьк
пр-т Центральний 59,
м. Сєвєродонецьк
пр-т Центральний 59,
м. Сєвєродонецьк
пр-т Центральний 59,
м. Сєвєродонецьк

Умови участі
організаційні
внески, видання
збірки матеріалів
конференції
до 10. 10. 2018 р.

участь у конференції передбачає обов’язковий внесок за електронну
публікацію-50 грн, за друкований збірник – 100 грн. Поштова розсилка
збірників здійснюється за рахунок отримувача.
Публікації студентів-бакалаврів, магістрів, приймаються лише у
співавторстві з особою, яка має науковий ступінь.
надіслати заявку у запропонованій формі вкладеним файлом, тези доповіді на
електронну пошту оргкомітету конференції E-mail: declog@ukr.net
(назва файлів: Name_zayvka; Name_Tezy)
В темі листа вказати «Конференція-адміністративна реформа-2018» та
прізвище учасника

Технічні вимоги до оформлення тез доповідей
1. Обсяг – до 5 сторінок формату А4 машинописного тексту набраний в редакторі Microsoft
Word (файл – *.docх або *.rtf).
2. Всі поля – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14 пт. Абзац – 1,25 см.
3. У верхньому правому куті – ім’я, по батькові та прізвище автора (жирний, міжрядковий
інтервал – 1,0, вирівнювання по правому краю).
4. З наступного рядка – науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, місто, країна
(для іноземних учасників) (курсив, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по правому
краю).
5. Нижче – через один інтервал – назва доповіді ПРОПИСНИМИ літерами (жирний,
міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по центру).
6. Нижче – через один інтервал анотація англійською мовою, російською або українською
(курсив, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по ширині).
7. Нижче – через один інтервал – текст тез (міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання по
ширині).
8. В кінці тексту – через один пробіл – наводиться Список літератури. Посилання на
літературне джерело подаються у квадратних дужках за стандартними вимогами, наприклад:
[2], [3; 7], [1-5], [3, с. 145] (кегель 12 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, вирівнювання по
ширині).
9. Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) додатково подавати у форматі *.tiff.
10. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.
11. Магістранти подають тези разом з рецензією наукового керівника.
12. Оргкомітет залишає за собою право редагування одержаних тез.
13. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО ПЛІДНОЇ ТА ТВОРЧОЇ СПІВПРАЦІ!

ФОРМА ЗАЯВКИ
для участі у Міжнародній науково-практичній конференції
«Конституційно-правові
засади
адміністративної реформи в
Україні»
жовтень 2018 року
ПІБ автора(ів)
- мою тез та англійською мовою
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи (назва ВНЗ, установи)
- мовою тез
- англійською мовою
Посада
Секція
Назва доповіді
Участь в конференції:
- як слухач
- з доповіддю на пленарному засіданні
- з доповіддю на секційному засіданні
- дистанційно
Контактна адреса в наступному форматі:
ПІБ одержувача
Вулиця, № будинку, № квартири
Місто
Індекс
Країна
Номер відділення Нової пошти
Контактний телефон
E-mail

