
ПРОТОКОЛ № 9 

 засідання організаційного комітету з проведення виборів  

директора Українського інституту експертизи сортів рослин  

 

м. Київ                                                                                      19 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 . 

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: Про розгляд заяв та скарг. 

 

СЛУХАЛИ:  

Трофімову Г. В. – голову Організаційного комітету 

1. Кандидат на посаду директора УІЕСР Василюк П. М. надіслав до Премʼєр-

міністра України Шмигаль Д. А., Міністра аграрної політики та продовольства 

України Сольського М. Т. та т. в. о. директора Українського інституту експертизи 

сортів рослин Грюнвальд Н. В. звернення щодо формування списків виборців.  

Державний секретар Міністерства агрополітики Канцурак В. В. та  

т. в. о. директора Українського інституту експертизи сортів рослин  

Грюнвальд Н. В. звернулися до Організаційного комітету за відповіддю.  

Відповідь обґрунтована тим, що списки осіб, які мають право брати участь у 

виборах формувалися дотримуючись статті 1 пунктів 19 та 20,  



статті 9 пункту 2, статті 31 Закону України «Про наукову та науково-технічну 

діяльність» від 06.04.2022 р. №848-VIII; пункту 2 Методичних рекомендацій щодо 

особливостей обрання керівника державної наукової установи затвердженими 

Постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998; Положення 

про атестацію наукових працівників затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 03 квітня 2019 р. № 285.  

 

УХВАЛИЛИ: Надати письмову відповідь Державному секретарю Міністерства 

агрополітики Канцураку В. В. та т. в. о. директора УІЕСР Грюнвальд Н. В. на 

звернення кандидата на посаду директора УІЕСР Василюка П. М. щодо формування 

списків виборців (копії листів додаються). 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За-6.  

Проти - 0.  

Утримались - 0.  

СХВАЛЕНО - одностайно.  

 

СЛУХАЛИ:  

Трофімову Г. В. – голову Організаційного комітету. 

2. До Виборчої комісії надійшла заява на 4 аркушах від кандидата на посаду 

директора УІЕСР Василюка П. М., яка зареєстрована в Журналі реєстрації заяв та 

скарг, що подані кандидатами, спостерігачами під час проведення виборів директора 

УІЕСР о 12 год. 55 хв. 18.07.2022 р. Ця заява передана до Організаційного комітету 

разом із протоколом про результати голосування згідно з пунктом 43 абзац 4 

Методичних рекомендацій. 

 

УХВАЛИЛИ: Надати письмову відповідь на заяву кандидата на посаду директора 

УІЕСР Василюка П. М., яка містить пʼять питань (копія листа додається). Надіслати 

Василюку П. М. листи-відповіді на його заяву електронною поштою 

bioenergy.ua@ukr.net, Viber, Telegram та WhatsApp. 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За-6.  

Проти - 0.  

Утримались - 0.  

СХВАЛЕНО - одностайно.  

  

Голова Організаційного комітету     (Підпис наявний)                 Ганна ТРОФІМОВА  

Секретар Організаційного комітету     (Підпис наявний)         Ольга СТАДНІЧЕНКО  


