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Н А К А З  

 «04»  травня  2022 р.                   Київ                           № 13-в.OД 

   

 

Про організацію виборів директора  

Українського інституту експертизи  

сортів рослин 

 

 У зв’язку з оголошенням конкурсу на заміщення посади директора 

Українського інституту експертизи сортів рослин (наказ Міністерства аграрної 

політики та продовольства України від 27.04.2022 № 7-ДП «Про оголошення 

конкурсу на посаду директора Українського інституту експертизи сортів 

рослин»), 

 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Для організації роботи з проведення виборів директора Українського 

інституту експертизи сортів рослин (далі – УІЕСР) затвердити персональний 

склад організаційного комітету з проведення виборів директора УІЕСР (далі – 

Організаційний комітет), додаток 1. 

2. Доручити заступнику директора Лещук Н. В. у строк до 06.05.2022 

організувати проведення першого засідання Організаційного комітету, на 

якому обрати його голову, заступника голови та секретаря. 

3. Організаційному комітету в своїй роботі дотримуватися положень статті 

9 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», Методичних 

рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової 

установи, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 14 

грудня 2016 року № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника 

державної наукової установи» (зі змінами), Статуту УІЕСР. 

4. Організаційному комітету привести у відповідність до чинного 

законодавства наявні нормативно-правові акти щодо обрання та призначення 

керівника державної наукової установи: 

-  Положення про порядок проведення виборів директора Українського 

інституту експертизи сортів рослин; 
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- Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора 

УІЕСР; 

- Порядок акредитації та організації роботи спостерігачів на виборах 

директора Українського інституту експертизи сортів рослин; 

- Порядок акредитації та організації роботи представників засобів масової 

інформації на виборах директора Українського інституту експертизи сортів 

рослин. 

5. Організаційному комітету разом з кожним із кандидатів на посаду 

директора визначити не більше двох спостерігачів за ходом голосування на 

виборчій дільниці. Забезпечити можливість присутності претендента при 

реалізації процедури голосування, при проведенні підрахунку голосів та 

складання протоколу про результати голосування. 

6. Для проведення виборів директора УІЕСР затвердити персональний 

склад Виборчої комісії, додаток 2. 

7. Доручити заступнику директора Лещук Н. В. у строк до 06.05.2022 

організувати проведення першого засідання виборчої комісії, на якому обрати 

її голову, заступника голови та секретаря. 

8. Виборчій комісії розробити Положення про виборчу комісію з 

проведення виборів директора УІЕСР (за погодженням з профспілковим 

комітетом первинної профспілкової організації Українського інституту 

експертизи сортів рослин). 

9. Завідувачу  відділу науково-технічної інформації  Стариченку Є. М. 

забезпечити: 

- розміщення  оголошення щодо проведення конкурсу на заміщення  

посади директора  на веб-сайті УІЕСР; 

- формування інформаційної платформи на веб-сайті УІЕСР у рубриці 

«Публічна інформація», «ВИБОРИ 2022»; 

- наявність у закріплених приміщеннях за Організаційним комітетом та 

Виборчою комісією необхідних засобів комунікаційного зв’язку, 

комп’ютерною та оргтехнікою. 

10.  Для роботи Організаційного комітету  виділити  приміщення: кабінет 

№20; для роботи Виборчої комісії: кабінет № 25. 

11.  Завідувачу експлуатаційно-технічного відділу Колодзінському А. П. 

забезпечити належні  умови для роботи Організаційного комітету, Виборчої 

комісії, спостерігачів та представників засобів масової  інформації. 

12.   Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Т. в.о. директора       підпис наявний                                       Наталія ГРЮНВАЛЬД 

  



      Додаток 1 

до наказу Українського інституту 

експертизи сортів рослин 

від «___»  ______ 2022 року № _____ 

 

 

Персональний склад  

організаційного комітету з проведення виборів директора  

Українського інституту експертизи сортів рослин 

 

 

 

 

Т. в.о. директора                      підпис наявний                                           Наталія 

ГРЮНВАЛЬД 

№ 

з. п. 

Прізвище ім’я, по батькові Посада 

1 Грузінов Олег Михайлович Заступник завідувача відділу 

науково-правового 

забезпечення та міжнародного 

співробітництва 

2 Завальнюк Олександр Іванович Завідувач сектору  науково-

економічних досліджень відділу 

науково-організаційної роботи 

3 Коляденко Світлана Станіславівна Старший науковий співробітник  

відділу розгляду заявок, 

експертизи назви та новизни 

сортів рослин   

4 Кондратенко Наталія Григорівна Завідувач сектору  управління та 

зберігання зразків насіння і 

садивного матеріалу відділу 

експертизи на відмінність , 

однорідність та стабільність 

сортів рослин 

5 Плиска Людмила Миколаївна  Заступник завідувача відділу 

кадрів і діловодства 

6 Стадніченко Ольга Анатоліївна Помічник директора 

7 Стефківська Юлія Леонідівна Старший науковий співробітник 

сектору науково-економічних 

досліджень відділу науково-

організаційної роботи 



 

 

       

      Додаток 2 

до наказу Українського інституту 

експертизи сортів рослин 

від «___»  ______ 2022 року № _____ 

 

 

Персональний склад  

виборчої комісії з проведення виборів директора  

Українського інституту експертизи сортів рослин 

 
 

 

 

Т. в.о. директора     підпис наявний                                        Наталія ГРЮНВАЛЬД 

 

№ 

з. п. 

Прізвище ім’я, по батькові Посада 

1 Боровенко Дмитро Володимирович Завідувач сектору науково-

правового забезпечення судово-

претензійної діяльності відділу 

науково-правового 

забезпечення та міжнародного 

співробітництва 

2 Зизда Віктор Миколайович головний бухгалтер 

3 Смульська Іванна Володимирівна Завідувач сектору зернових, 

зарнобобових та круп’яних 

сортів рослин відділу 

експертизи на придатність до 

поширення сортів рослин 

4 Каражбей Галина Миколаївна (за 

згодою) 

Начальник відділу реєстрації 

прав на сорти рослин 

Департаменту аграрного 

розвитку Мінагрополітики 

5 Ліщинська Олена Олексіївна Т.в.о. заступника директора 

6 Хмарська Юлія Юріївна Старший науковий співробітник 

сектору  науково-економічних 

досліджень відділу науково-

організаційної роботи 

7 Шульга Інна Андріївна Провідний фахівець відділу 

кадрів і діловодства 


