
 

  

 

 

Про затвердження персонального складу конкурсної комісії  

Українського інституту 

експертизи сортів рослин 

 

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 6 Закону України «Про наукову та 

науково-технічну діяльність», Примірного положення про порядок проведення конкурсу на 

заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 404 зі змінами внесеними 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 259, Наказу Міністерства праці та 

соціальної політики України від 29.12.2004 № 336 «Про затвердження Випуску 1 "Професії 

працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника 

кваліфікаційних характеристик професій працівників» 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити персональний склад конкурсної комісії Українського інституту 

експертизи сортів рослин (далі – УІЕСР) (додаток). 

2. Вважати таким, що втратив чинність Додаток 2 до наказу УІЕСР №48-в.ОД від 

14.06.2022 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення 

вакантних наукових посад Українського інституту експертизи сортів рослин та персонального 

складу конкурсної комісії». 

3. Відділу кадрів і діловодства (Беспалько М. М.) довести наказ до відома заступників 

директора та керівників структурних підрозділів УІЕСР. 

4. Відділу науково-технічної інформації (Стариченко Є. М.) забезпечити опублікування 

наказу на веб сайті УІЕСР. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Т.в.о. директора   підпис наявний   Наталія ГРЮНВАЛЬД 

 
МІНАГРОПОЛІТИКИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН 

УІЕСР 
вул. Генерала Родимцева, 15, Київ, 03041, тел.:   +38(044) 258 34 56, факс: +38 (044) 257 99 63      

е-mail: sops@sops.gov.ua,  web: sops.gov.ua                                                  код ЄДРПОУ: 00488332 
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Н А К А З  

 

"21" червня 2022 року             Київ                                                       № 59.-в.ОД 
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Додаток 

до наказу Українського інституту  

експертизи сортів рослин 

від «21» червня 2022 р. №59.-в.ОД 

 

Персональний склад конкурсної комісії  

Українського інституту експертизи сортів рослин 

 

1. Гринів С. М. – в.о. заступника директора з наукової роботи, голова комісії; 

2. Лещук Н. В. – заступник директора; 

3. Попова О. П. – завідувач відділу науково-організаційної роботи; 

4. Стариченко Є. М. - завідувач відділу науково-технічної інформації; 

5. Присяжнюк Л. М. - завідувач лабораторії молекулярно-генетичного аналізу; 

6. Боровенко Д. В. – завідувач відділу науково-правового забезпечення та міжнародного 

співробітництва; 

7. Хоменко Т. М. - завідувач відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин. 

 

 

 

 


