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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 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника 

державної наукової установи», оголосила конкурс на заміщення посади 

директора Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України 

оприлюдненого на сайті НАН України та у газеті «Урядовий кур’єр» від 17 

січня 2018 року. 

Відповідно до оголошеного конкурсу, 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 НБС, з метою проведення 

виборів директора Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН 

України 

НАКАЗУЮ: 

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: 

 Буюн Людмила Іванівна - завідувач відділу тропічних та субтропічних 

рослин НБС; 

 Гапоненко Микола Борисович - заступник директора НБС з наукової 

роботи; 

 Горєлов Олександр Михайлович - провідний науковий співробітник НБС; 

 Клименко Світлана Валентинівна - в.о. завідувача відділу акліматизації 

плодових рослин НБС; 

Філіпова Юлія Олександрівна - начальник відділу управління персоналом 

НБС; 

Харитонова Ірина Прокопівна - голова профспілкового комітету НБС; 

Шумик Микола Іванович - заступник директора НБС з наукової роботи 

(ландшафтне будівництво).  

 

 

 

Про організацію та проведення 

виборів директора 
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3. Виборчу комісію затвердити у складі: 

Буйдін Юрій Валерійович - завідувач відділу квітниково- декоративних 

рослин НБС; 

Льодок Сергій Анатолійович - заступник директора з загальних питань 

НБС; 

Остап’юк Василь Михайлович - провідний інженер відділу ландшафтного 

будівництва НБС; 

 Рак Олександр Олексійович - науковий співробітник відділу природної 

фори, Голова Ради молодих учених НБС; 

Рахметов Джамал Бахлулович - заступник директора НБС з наукової 

роботи (інноваційний розвиток); 

Рубцова Олена Леонідівна - провідний науковий співробітник НБС; 

Смілянець Ніна Миколаївна - учений секретар НБС. 

4. Організаційному комітету та виборчій комісії у своїй діяльності 

керуватись вищезазначеними документами, а також Положенням про 

організаційний комітет з проведення виборів директора Національного 

ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України та Положенням про 

виборчу комісію з проведення виборів директора Національного ботанічного 

саду імені М.М. Гришка НАН України 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
директора з наукової роботи М.Б. Гапоненка. 

 

 
 
 
 
 
 
1 прим. - до справ.  
по одному прим. - особам згаданими в наказі. 

Директор 
чл.-кор. НАН України 

Н.В. Заіменко 


