ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Академія праці, соціальних відносин і туризму
та Асоціація міст України
ЗАПРОШУЮТЬ
до участі у роботі V-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції

«МУНІЦИПАЛЬНА РЕФОРМА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ:
ПОЗИЦІЯ ВЛАДИ, НАУКОВЦІВ, ПРОФСПІЛОК ТА ГРОМАДСЬКОСТІ»,
яка відбудеться 10 грудня 2021 року
на платформі Zoom
початок о 9:30
Захід відбудеться за підтримки Проєкту USAID «Підвищення ефективності роботи і
підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА»).
Для входу на відео-конференцію необхідно:
1. Перейти за посиланням:
https://zoom.us/j/3036503681?pwd=QUNhTE14SjVWa3htTy9OZjRjQ2IzQT09
2. Ввести код конференції: 303 650 3681
3. Ввести пароль конференції: 816596
Мета конференції – формування єдиного бачення напрямів муніципальної реформи в
Україні відповідно до європейських принципів і стандартів на основі співставлення позицій
з цього питання влади, науковців та інститутів громадянського суспільства, зокрема,
профспілок, об’єднань органів місцевого самоврядування, громадських організацій тощо.
Конференція проводиться в рамках відзначення Дня місцевого самоврядування.
До участі в науковому заході запрошуються викладачі та аспіранти закладів вищої освіти,
науковці, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
громадські та профспілкові діячі, всі хто опікується питаннями успішного проведення
муніципальної реформи в Україні відповідно до європейських принципів і стандартів.
Робочі мови конференції: українська, англійська.

Пріоритетні тематики доповідей:
1. Концептуальні питання сучасного етапу розвитку місцевого самоврядування в
Україні.
2. Законодавство про місцеве самоврядування: сучасний стан, проблеми адаптації до
вимог муніципальної реформи.
3. Публічне адміністрування та місцеве самоврядування в умовах муніципальної
реформи: теоретичні та практичні питання, зарубіжний досвід.
4. Взаємодія публічної влади та громадянського суспільства в контексті муніципальної
реформи.

Подання зявки та тез
Для участі в конференції необхідно не пізніше 25 листопада 2021 року (включно)
надіслати до оргкомітету конференції електронною поштою:
•

заявку на участь (на адресу: lanatsn@ukr.net)

•

тези доповіді обсягом до 5 сторінок (на адресу: viktork52@meta.ua).

Аспіранти та здобувачі наукового ступеня подають тези з рецензією наукового керівника
або з випискою про рекомендацію їх до публікації кафедри (відділу) відповідного
навчального закладу чи наукової установи.
Контакти оргкомітету конференції:
Кравченко В. В. +380674087798
Журавель Я.В. +380935524952
Юрченко М.М. +380506641247
Третяк С.М. +380632497229 (секретар оргкомітету)

За підсумками Конференції будуть прийняті відповідні Рекомендації. Виступи учасників
Конференції будуть узагальнені в електронній збірці матеріалів, яку буде розміщено на
офіційному сайті Академії праці,соціальних відносин і туризму, а також на офіційному
сайті Асоціації міст України.
Оргкомітет залишає за собою право відбору тез для включення у збірник, а також
доповідей для включення у програму конференції.
Підтвердження участі у конференції – до 01 грудня 2021р.

Форма заявки
ЗАЯВКА
на участь у конференції «Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції україни:
позиція влади, науковців, профспілок та громадськості»
Прізвище, ім’я, по батькові________________
Науковий ступінь, вчене звання______________
Місце роботи, посада ____________________
Тема доповіді: ___________________________
Контактний телефон, е-mail:_______________
Чи планується особиста участь ____________

•
•
•
•
•
•
•

•

Вимоги до тез
Тези доповіді повинні бути виконані на актуальну тему, містити результати наукового
дослідження, грамотно і охайно оформлені.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиницею
(наприклад, Ivanov Petro).
Текст виконаний в Microsoft Word 6.0 і вище для Windows, файл *.doc або *.docx.
Обсяг доповіді (тез) до 5 сторінок при форматі сторінки А4, орієнтація – книжкова.
Поля: верхнє – 15, нижнє – 15, праве – 15, ліве – 20, Шрифт – Times New Roman,
кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.
Текст може містити лише кінцеві посилання (у квадратних дужках зазначається номер
джерела з переліку, який наведений у кінці доповіді, і сторінка, на якій викладено
певне положення).
Сторінки не нумеруються.
Перший рядок – прізвище та ім’я (або ініціали) автора (шрифт звичайний,
напівжирний, вирівняний по правій стороні). Другий рядок – науковий ступінь, вчене
звання, посада або курс навчання. Наступний абзац повинен містити назву доповіді
прописними літерами (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по центру). Далі
розміщується текст доповіді, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм.
Список використаної літератури складається з урахуванням вимог стандарту ДСТУ
8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги
та правила складання».
Зразок оформлення тез

Іваненко М.І.
науковий ступінь, вчене звання,
посада, заклад/організація

Організація муніципальної влади в умовах реформи адміністративнотериторіального устрою України
Текст роботи. Посилання на літературу по тексту в порядку черговості, в квадратних
дужках [1, с. 58]. Література подається наприкінці тексту.
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