
ПРОТОКОЛ № 6  

 засідання організаційного комітету з проведення виборів  

директора Українського інституту експертизи сортів рослин  

м. Київ                                                                                      06 липня 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. – голова Організаційного комітету, завідувач сектору 

науково-технічного забезпечення відділу науково-організаційної роботи;  

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

3. Павлюк Н.В. – старший науковий співробітник сектору редакційно-

видавничої діяльності відділу науково-організаційної роботи; 

4. Стадніченко О.А. – секретар Організаційного комітету, помічник 

директора; 

5. Кондратенко Н.Г. – завідувач сектору управління та зберігання зразків 

насіння і садивного матеріалу відділу експертизи на відмінність, однорідність та 

стабільність сортів рослин 

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

відділу науково-технічної інформації (on-line). 

Відсутні:  

1. Завальнюк О.І. - завідувач сектору науково-економічних досліджень відділу 

науково-організаційної роботи; 

 

 

Присутні 6 із 7 членів Організаційного комітету, затверджені наказом УІЕСР 

№ 49-в.ОД від 14.06.2022 р., засідання є правомочним.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1. Про стан формування списку осіб, які мають право брати участь у 

виборах директора УІЕСР (станом на 06.07.2022 р.) 

Доповідач: голова організаційного комітету з проведення виборів директора 

УІЕСР, завідувач сектору науково-технічного забезпечення відділу науково-

організаційної роботи, к.с.-г.н., доцент Трофімова Г. В. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 



Відповідно до визначеного переліку посад штатних розписів УІЕСР та філій 

УІЕСР (протокол №5) станом на 06.07.2022 р. сформований список осіб, які мають 

право брати участь у виборах директора УІЕСР (далі - Список). Список містить 

чотири сторінки та завірений підписом завідувача відділу кадрів і діловодства. 

Даний Список необхідно подати виборчій комісії з проведення виборів директора 

УІЕСР не пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення виборів. 

УХВАЛИЛИ: 

Список осіб, які мають право брати участь у виборах директора УІЕСР подати 

виборчій комісії з проведення виборів директора УІЕСР                                       07 

липня 2022 року. 

 

 

ГОЛОСУВАННЯ:  

За-6.  

Проти - 0.  

Утримались - 0.  

СХВАЛЕНО - одностайно.  

  

Голова Організаційного комітету   (підпис наявний)        Ганна ТРОФІМОВА  

Секретар Організаційного комітету (підпис наявний)  Ольга СТАДНІЧЕНКО 


