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                                                             НАКАЗ 

 

"23"  серпня 2022 року              Київ                                           № 244-ке/Д 

 

Про затвердження переліку 

учасників конкурсу 

 

 

Відповідно до 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 № 259, а також Положення про порядок проведення 

конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Українського інституту 

експертизи сортів рослин та персонального складу конкурсної комісії, 

затвердженого наказом УІЕСР від 14.06.2022 № 48-в.ОД зі змінами, 

затвердженими наказами УІЕСР від 28.06.2022 № 63-в.ОД та від 02.08.2022     

№ 91-в.ОД 

 

НАКАЗУЮ: 

 

Затверджено перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових 

посад: 

 
1.1 Заступник директора з наукової роботи (1,0 шт.од.) (22-7% т.р.) 

- Кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник 

ПРИСЯЖНЮК Лариса Михайлівна; 

- Кандидат сільськогосподарських наук, доцент ТРОФІМОВА Ганна 

Василівна; 

- Доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник 

МЕЛЬНИЧУК Тетяна Миколаївна 
1.2. Заступник директора (1,0 шт.од.) (22-7% т.р.) 

- Доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник 

МЕЛЬНИЧУК Тетяна Миколаївна; 
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- Доктор філософії ШУПИК Сергій Миколайович 

 
1.3 Заступник завідувача відділу науково-правового забезпечення та міжнародного 

співробітництва (1,0 шт.од) (19-5%) 

- Кандидат юридичних наук БОБОНИЧ Євген Федорович 
 

1.4 Старший науковий співробітник сектору методичного забезпечення відділу 

експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин (1,0 шт.од) 

(17 т.р.) 

- Кандидат сільськогосподарських наук, ДИМИТРОВ Сергій Георгійович 
 

1.5 Завідувач лабораторії показників якості сортів рослин (1,0 шт.од) (19 т.р) 

-  Кандидат сільськогосподарських наук, ТКАЧИК Світлана 

Олександрівна; 

 

1.6 Старший науковий співробітник лабораторії показників якості сортів 

рослин (1,0 шт.од) (19 т.р) 

-  Кандидат сільськогосподарських наук, ТКАЧИК Світлана 

Олександрівна; 

- Кандидат сільськогосподарських наук, КОРОЛЬ Лариса Володимирівна 

 

1.7 Молодший науковий співробітник сектору зернових, зернобобових та 

круп’яних сортів рослин відділу експертизи на придатність до поширення 

сортів рослин (1,0 шт.од) (14 т.р) 

- Житомирець Оксана Сергіївна 
 
2. Відділу науково-технічної інформації (Стариченко Є.М.) забезпечити 

оприлюднення оголошення на веб-сайті УІЕСР. 
 

 

 

 

Директор        (підпис наявний)                                           Сергій МЕЛЬНИК 


