
Керівникам закладів вищої 
ос в іти, Те р н о п і л ь с ь к о г о 
обласного комунального 
територіальної о відділення Малої 
академії наук

Щодо розміщення інформації 
на сайті закладу

Надсилаємо лист інституту політико-правових та релігійних 
досліджень від 12.03.2018 року № 845 щодо проведення Національного 
конкурсу наукових робіт «Роль молоді у розвитку місцевого 
самоврядування в Україні».

Доручаємо розмістити на сайті установи інформацію щодо проведення 
даного конкурсу, а також запросити молодь до участі у заході.

Про результати розгляду листа просимо проінформувати управління 
освіти і науки облдержадміністрації до 1 2.05.201 8 року.

Додаток: на 2 аркушах.
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Голові Тернопільської обласної 
державної адміністрації

БАРНІ С.С.

Про розгляд листа

Шановний Степане Степановичу!

Надсилаємо копію листа Інституту політико-правових та релігійних 
досліджень від 12 березня 2018 року № 845 щодо проведення Національного 
конкурсу наукових робіт «Роль молоді у розвитку місцевого самоврядування в 
Україні». Просимо розмістити дану інформацію на сайті відповідних 
структурних підрозділів.

Про результати розгляду зазначеного листа просимо інформувати 
Тернопільську обласну раду.

Додаток: копія листа Інституту політико-правових та релігійних
досліджень від 12 березня 2018 року № 845 на 1 арк. в 1 прим.

З повагою

Голова Тернопільської обласної ради В.В.ОВЧАРУК

Огородник 52-34-53
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ВІД імені Інституту політико-правових та релігійних досліджень та від себе 
особисто засвідчую Вам повагу та повідомляю наступне.

Інститут політико-правових та релігійних досліджень у 2018 році до Дня 
Конституції України проводить Національний конкурс наукових робіт «Роль 
молоді у розвитку місцевого самоврядування в Україні» (далі -  Конкурс).

Конкурс проводиться за підтримки Координаційної ради молодих юристів 
України при Міністерстві юстиції України, Українського координаційного центру з 
підвищення правової освіти населення. Координаційної ради молодих юристів 
міста Києва при Печорському районному відділі державної виконавчої служби 
міста Києва Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

Метою Конкурсу с підтримка обдарованої молоді; залучення молоді до 
розвитку місцевого самоврядування; створення умов для й творчого зростання; 
активізація науково-дослідної роботи студентів та аспірантів; дослідження 
громадянського суспільства, як важливого феномену; подальший науковий пошук з 
мстою нрнблнжеїшя розвитку українського суспільства до стандартів країн з 
розвиненими демократичними традиціями.

До участі у конкурсі запрошуються учні-^.чепн Малої академії наук України, 
студенти вищих навчальних закладів України, аспіранти вищих навчальних 
закладів та наукових установ України.

Конкурс проходить з 12 березня по 28 червня 2018 року. Прийом конкурсних 
робіт здійснюється до 01 червня 2018 року.

Враховуючи викладене, пропонуємо розмістити на офіційному веб-саиті 
ввіреного Вам установи інформацію про Конкурс, а також запросити молодь до
участі у заході.

Додаткова інформація: \vw\v.їассЬоок.содУїІ 
Про результати розгляду листа просимо поінформувати Інститут, шляхом 

направлення відповіді на поштову та електронну адреси Інституту.
Щиро сподіваємося на плідну співпрацю.

Додатки: Положення про Нашададыщй конкурс, інформація.

З повагою

Президент Інституту^- 1ПГ1ТГГГ__^
Керівник Секретаріату ■../ "'Щ
Координаційної ради м о л о д і^ ^ и ^ ^ ^ ф а їн н  
при Міністерстві юстиції Украй

Олександр Олександрович 
ГЕРАСИМЕНКО

mailto:institulc2014@idcr.net


" V

Національний конкурс наукових робіт 
«Роль молоді у розвитку місцевого самоврядування в Україні» 

до Дня Конституції України

Інститут політико-нравових та релігійних досліджені» у 2018 році до Дня Конституції 
України проводить Національний конкурс наукових робіт «Роль молоді у розвитку місцевого 
самоврядування в Україні».

Національний Конкурс проводиться на підтримки Координаційної ради молодих 
юристів України при Міністерстві юстиції України. Українського координаційного центру а 
підвищення правової освіти населення. Координаційної ради молодих юристів міста Києва 
при Печорському районному відділі державної виконавчої служби міста Києва Головного 
територіального управління юстиції у місті Кисні

Метою Конкурсу є підтримка обдарованої молоді; залучення молоді до розвитку 
місцевого самоврядування; створення умов для її творчого зростання; активізація науково- 
дослідної роботи студентів та аспірантів; дослідження громадянського суспільства, як 
важливого феномену; подальший науковий пошук з мстою ириближення розвитку 
українською суспільства до стандартів країн з розвиненими демократичними традиціями.

До участі у конкурсі запрошуються учні-члени Малої академії наук України, студенти 
вищих навчальних закладів України, аспіранти вищих навчальних закладів та наукових 
установ України.

Конкурс проходить з 12 березня по 28 червня 2018 року. Прийом конкурсних робіт 
здійснюється до 01 червня 2018 року.

Визначає нерюможців Експертна рада конкурсу, до якої входять провідні юристи, які 
внесли значний вклад у розвиток юридичної професії, науково-педагогічні працівники, 
представники Інституту політико-пршювнх та релігійних досліджень, представники 
центральних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, 
та інші особи, які мають відповідні наукові знання.

Конкурсні роботи разом з заявками встановленого зразка та рецензією наукового 
керівника направляються у паперовому та електронному вигляді засобами поштового зв'язку 
УДПГІЗ «Укрпошта» на адресу Інституту політико-правових та релігійних досліджень 
(03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська» 57/3) та на е-адресу (e-mail; 
inxtiniic2014frmikr.nct ), з позначкою «На Конкурс».

Додаткова інформація: www.faccbook.com/institute2015.

Оргкомітет:
Герпсммснко Олександр Олександрович, організатор
institute2014frbukr.net
www.f;ucbook.com/institutc2() 15.
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