
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання організаційного комітету з проведення виборів директора 

Українського інституту експертизи сортів рослин 

м. Київ         19 серпня 2021 р. 

На засіданні організаційного комітету (далі – Організаційний комітет) 

з проведення виборів директора Українського інституту експертизи сортів 

рослин присутні: 

1. Лещук Н.В. – заступник директора, к. с.-г. н., с. н. с.; 

2. Присяжнюк Л.М. – завідувач лабораторії молекулярно-

генетичного аналізу, к. с.-г. н., старший дослідник; 

3. Коховська І.В. – науковий співробітник сектору редакційно-

видавничої діяльності відділу науково-організаційної роботи; 

4. Шкапенко Є.А. – науковий співробітник сектору інформатизації 

відділу науково-технічної інформації; 

5. Чугаєвський В.А. – провідний фахівець відділу кадрів і 

діловодства. 

Відсутні:  

1. Бобонич Є.Ф. – в.о. завідувача відділу науково-правового 

забезпечення та міжнародного співробітництва, к. ю. н.; 

2. Стариченко Є.М. – завідувач відділу науково-технічної 

інформації, к. е. н. 

Присутні 5 із 7 членів Організаційного комітету, затверджені наказом 

Українського інституту експертизи сортів рослин № 262-ОД від 18.08.2021 р., 

засідання є правомочним. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про обрання голови Організаційного комітету. 

2. Про обрання заступника голови Організаційного комітету. 

3. Про обрання секретаря Організаційного комітету. 

 

1. СЛУХАЛИ: Про обрання голови Організаційного комітету. 

 

ВИСТУПИЛА: Завідувач лабораторії молекулярно-генетичного 

аналізу Присяжнюк Л.М., яка запропонувала обрати головою Організаційного 

комітету заступника директора Лещук Н.В. 

 

УХВАЛИЛИ: Обрати головою Організаційного комітету заступника 

директора Лещук Н.В. 

 

ГОЛОСУВАННЯ:  

За – 5. 

Проти – 0. 

Утримались – 0. 



 

СХВАЛЕНО – одностайно. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про обрання заступника голови Організаційного 

комітету. 

 

ВИСТУПИЛА: Голова Організаційного комітету Лещук Н.В., яка 

запропонувала обрати заступником голови Організаційного комітету в.о. 

завідувача відділу науково-правового забезпечення та міжнародного 

співробітництва Бобонича Є.Ф. 

 

УХВАЛИЛИ: Обрати заступником голови Організаційного комітету 

в.о. завідувача відділу науково-правового забезпечення та міжнародного 

співробітництва Бобонича Є.Ф. 

 

ГОЛОСУВАННЯ:  

За – 5. 

Проти – 0. 

Утримались – 0. 

 

СХВАЛЕНО – одностайно. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря Організаційного комітету. 

 

ВИСТУПИЛА: Голова Організаційного комітету Лещук Н.В., яка 

запропонувала обрати секретарем Організаційного комітету провідного 

фахівця відділу кадрів і діловодства Чугаєвського В.А. 

 

УХВАЛИЛИ: Обрати секретарем Організаційного комітету провідного 

фахівця відділу кадрів і діловодства Чугаєвського В.А. 

 

ГОЛОСУВАННЯ:  

За – 5. 

Проти – 0. 

Утримались – 0. 

 

СХВАЛЕНО – одностайно. 

 

 

Голова Організаційного комітету   (Підпис існує)   Надія Лещук 

 

Секретар Організаційного комітету (Підпис існує) Василь Чугаєвський 

 

 


