
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3  

online засідання організаційного комітету з проведення виборів  

директора Українського інституту експертизи сортів рослин  

м. Київ                                                                                      08 червня 2022 року  

  

На засіданні організаційного комітету (далі - Організаційний комітет) з 

проведення виборів директора Українського інституту експертизи сортів 

рослин (далі - УІЕСР) присутні:  

1. Трофімова Г.В. - завідувач сектору науковотехнічного 

забезпечення відділу науково-організаційної роботи;  

2. Стариченко Є.М. - завідувач відділу науковотехнічної інформації; 

3. Завальнюк О.І. - завідувач сектору науковоекономічних 

досліджень відділу науково-організаційної роботи; 

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

відділу науковотехнічної інформації; 

5. Стадніченко О.А. - помічник директора;  

6. Кондратенко Н.Г. - завідувач сектору управління та зберігання 

зразків насіння і садивного матеріалу відділу експертизи на відмінність, 

однорідність та стабільність сортів рослин. 

 

Відсутні:  

1. Коляденко С.С. - старший науковий співробітник  відділу розгляду 

заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин  

 

Присутні 6 із 7 членів Організаційного комітету, затверджені наказом 

УІЕСР № 42-в.ОД від 08.06.2022 р., засідання є правомочним.  

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

засідання Організаційного комітету у новому складі проводить заступник 

директора Лещук Н.В.  

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1. Про обрання голови Організаційного комітету.  

2. Про обрання заступника голови Організаційного комітету.  

3. Розподіл обов’язків між членами Організаційного комітету з 

проведення виборів директора Українського інституту експертизи сортів 

рослин.  

 

  



 

 

1. Про обрання голови Організаційного комітету.  

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

головою Організаційного комітету завідувача сектору науковотехнічного 

забезпечення відділу науково-організаційної роботи – Трофімову Г.В.  

  

УХВАЛИЛИ: Обрати головою Організаційного комітету завідувачку 

сектору науковотехнічного забезпечення відділу науково-організаційної 

роботи – Трофімову Г.В. 

ГОЛОСУВАННЯ:  

За-6.  

Проти - 0.  

Утримались - 0.  

СХВАЛЕНО - одностайно.  

  

2. Про обрання заступника голови Організаційного комітету.  

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

заступником голови Організаційного комітету завідувача відділом 

науковотехнічної інформації – Стариченка Є.М.  

  

УХВАЛИЛИ: Обрати заступником голови Організаційного комітету 

завідувача відділу науковотехнічної інформації – Стариченко Є.М. 

ГОЛОСУВАННЯ:  

За-6.  

Проти - 0.  

Утримались - 0.  

СХВАЛЕНО - одностайно.  

  

3. Про розподіл обов’язків між членами Організаційного 

комітету з проведення виборів директора Українського інституту 

експертизи сортів рослин.  

СЛУХАЛИ: Голову Організаційного комітету Трофімову Г.В., яка 

розподілила обов’язки між членами організаційного комітету із проведення 

виборів директора Українського інституту експертизи сортів рослин 

(Персональний склад – додається). 

 

 

 

 



 

 

УХВАЛИЛИ: Розподіл обов’язків між членами організаційного комітету 

із проведення виборів директора Українського інституту експертизи сортів 

рослин схвалити. 

 

ГОЛОСУВАННЯ:  

За-6.  

Проти - 0.  

Утримались - 0.  

СХВАЛЕНО – одностайно  

  

Голова Організаційного комітету   (підпис існує)                Ганна ТРОФІМОВА  

Секретар Організаційного комітету (підпис існує)      Ольга СТАДНІЧЕНКО  


