
ПРОТОКОЛ № 1 

online засідання виборчої комісії з проведення виборів директора 

Українського інституту експертизи сортів рослин 

м. Київ                                                                                      06 травня 2022 року  

 

На засіданні виборчої комісії (далі - Виборча комісія) з проведення виборів 

директора Українського інституту експертизи сортів рослин (далі - УІЕСР) 

присутні: 

1. Боровенко Д.В. - завідувач сектору науково-правового забезпечення 

судово-претензійної діяльності відділу науково-правового забезпечення та 

міжнародного співробітництва; 

2. Зизда В. М. - головний бухгалтер; 

3. Смульська І.В. - завідувач сектору зернових, зернобобових та круп’яних 

сортів рослин відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин; 

4. Каражбей Г.М. - начальник відділу охорони прав на сорти рослин 

управління насінництва та охорони прав на сорти рослин Департаменту аграрного 

розвитку Мінагрополітики; 

5. Ліщинська О.О. – т.в.о. заступника директора; 

6. Хмарська Ю.Ю. - старший науковий співробітник сектору науково-

економічних досліджень відділу науково-організаційної роботи; 

7. Шульга І.А. - провідний фахівець відділу кадрів і діловодства. 

 

Присутні 7 із 7 членів Виборчої комісії, затверджені наказом УІЕСР           № 

13-в.ОД від 04.05.2022 р., засідання є правомочним. 

Відповідно до п. 2 наказу УІЕСР № 13-в.ОД від 04.05.2022 р. перше засідання 

Організаційного комітету проводить заступник директора         Лещук Н.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про обрання голови Виборчої комісії. 

2. Про обрання заступника голови Виборчої комісії. 

3. Про обрання секретаря Виборчої комісії. 

 

1. Про обрання голови Виборчої комісії. 

СЛУХАЛИ: Заступника директора Лещук Н.В., яка запропонувала обрати 

головою Виборчої комісії завідувача сектору науково-правового забезпечення 

судово-претензійної діяльності відділу науково-правового забезпечення та 

міжнародного співробітництва – Боровенка Д.В. 

 

УХВАЛИЛИ: Обрати головою Виборчої комісії завідувача сектору науково-

правового забезпечення судово-претензійної діяльності відділу науково-

правового забезпечення та міжнародного співробітництва – Боровенка Д.В. 
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ГОЛОСУВАННЯ: 

За-7. 

Проти - 0. 

Утримались - 0. 

СХВАЛЕНО - одностайно. 

 

2. Про обрання заступника голови Виборчої комісії. 

СЛУХАЛИ: Голову виборчої комісії Боровенка Д.В., який запропонував 

обрати заступником голови Виборчої комісії т.в.о. заступника директора – 

Ліщинську О.О. 

 

УХВАЛИЛИ: Обрати заступником голови Виборчої комісії заступника 

директора – Ліщинську О.О. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: 

За - 7. 

Проти - 0. 

Утримались - 0. 

СХВАЛЕНО - одностайно. 

 

3. Про обрання секретаря Виборчої комісії. 

СЛУХАЛИ: Голову виборчої комісії Боровенка Д.В., який запропонував 

обрати секретарем Виборчої комісії старшого наукового співробітника сектору 

науково-економічних досліджень відділу науково-організаційної роботи – 

Хмарську Ю.Ю. 

 

УХВАЛИЛИ: Обрати секретарем Виборчої комісії старшого наукового 

співробітника сектору науково-економічних досліджень відділу науково-

організаційної роботи – Хмарську Ю.Ю. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: 

За-7. 

Проти - 0. 

Утримались - 0. 

СХВАЛЕНО - одностайно. 

 

Голова Виборчої комісії  (підпис наявний) Дмитро БОРОВЕНКО 

 

Секретар Виборчої комісії (підпис наявний)  Юлія ХМАРСЬКА 

 


