
: НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Державний дендрологічний парк «Олександрія»

Н А К А З  №6

«22» січня 2019 р. м. Біла Церква

Про організацію та проведення виборів 
директора Державного дендрологічного 
парку «Олександрія» НАН України

Національна академія наук України, відповідно до свого Статуту та 
Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної 
наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
14.12.2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника 
державної наукової установи», 16.01.2019 р. оголосила конкурс на заміщення 
посади директора Державного дендрологічного парку «Олександрія» 
Національної академії наук України.

Відповідно до оголошеного конкурсу, згідно Постанови Президії 
Національної академії наук України № 8 від 16.01.2019 р., керуючись 
вимогами Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», 
Методичними рекомендаціями щодо особливостей обрання керівника 
державної наукової установи, Основними принципами організації та 
діяльності наукової установи Національної академії наук України, Статутом 
дендропарку «Олександрія», з метою проведення виборів директора 
Державного дендрологічного парку «Олександрія» Національної академії 
наук України

Н А К А З У Ю :
1. Для організації, підготовки та проведення виборів створити 
організаційний комітет з проведення виборів (далі -  Організаційний комітет) 
та Виборчу комісію.
2. Організаційний комітет затвердити у складі:

Мелешко Валентина Вікторівна -  начальник відділу кадрів, голова 
профспілкового комітету;

Береговенко Володимир Миколайович -  завідувач експлуатаційно- 
технічної служби;

Мордатенко Ігор Леонідович -  старший науковий співробітник відділу 
збагачення дендрофлори;



Миронов Віктор Михайлович -  провідний інженер відділу збагачення 
дендрофлори;

Оверченко Інна Григорівна - провідний інженер відділу збагачення 
дендрофлори;
3. Виборчу комісію затвердити в складі:

Панченко Ірина Анатоліївна -  головний бухгалтер;
Дойко Наталія Михайлівна -  завідуюча відділом збагачення 
дендрофлори;
Гандовська Людмила Володимирівна -  завідуюча науково- 
просвітницьким центром;
Пидорич Юрій Васильович -  головний інженер відділу збагачення 
дендрофлори;
Шпильова Анна Петрівна - провідний інженер науково- 
просвітницького центру.

4. Організаційному комітету та виборчій комісії у своїй діяльності 
керуватись вищеназваними документами, а також Положенням про 
організаційний комітет з проведення виборів директора Державного 
дендрологічного парку «Олександрія» НАН України та Положенням про 
виборчу комісію з проведення виборів директора Державного 
дендрологічного парку «Олександрія».
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу 
кадрів, голову профспілкової організації Мелешко В.В.
6. Оверченко І.Г. ознайомити з наказом під розпис.

В.о. директора
Державного дендрологічного парку 
«Олександрія» НАН України, к.б.н.


