
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ПІВДЕННИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР НАН УКРАЇНИ І МОН УКРАЇНИ

23.01.2018 р. м. Одеса

Н А К А З  № 1/А-К

Про організацію виборів директора Південного наукового 
центру НАН України МОН 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 
грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної 
наукової установи» на своєму офіційному сайті 17 січня 2018 року опублікувала 
оголошення щодо проведення конкурсу на заміщення посади директора 
Південного наукового центру НАН України і МОН України.

Керуючись вимогами розпорядження Президії НАН України від 12.01.2017 
р. № 45 «Рекомендації щодо організації та проведення виборів керівників наукових 
установ НАН України», Закону України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність». Постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998. 
Статуту НАН України, Основних принципів організації та діяльності наукової 
установи НАН України та Статуту НІ IIІ НАН України і МОН України.

Н А К А З У Ю :

I. Організувати вибори директора Південного наукового центру 
НАН України і МОН України.

II. Оголосити персональний склад організаційного комітету з проведення 
виборів директора ПНЦ НАН України і МОН України у складі:

- Ткаченко О.В. -  учений секретар, к.філос.н.
- Хуторна Л.В. -  науковий співробітник

III. Оголосити персональний склад виборчої комісії з проведення виборів 
директора ПНЦ НАН України і МОН України у складі:

- Кожухар Н.Д. -  головний бухгалтер
- Лабунська О.Б. -  молодший науковий співробітник
- Мацко Ю.І. -  завідуючий господарством

IV. Особи, які є членами організаційного комітету або виборчої комісії, 
здійснюють свої повноваження на громадських засадах і на час виконання ними



зазначених повноважень звільняються від основної роботи у ПИТІ, із збереженням 
за ними заробітної плати відповідно до умов колективного договору.

V. Результати виборів оприлюднити протягом 24 годин після складення 
протоколу про результати голосування шляхом розміщення у друкованому вигляді 
відповідної інформації на інформаційному стенді Південного наукового центру, а 
також надати інформацію до Президії НАН України для її розміщення на 
організаційному веб-сайті НАН України.

VI. Документацію щодо проведення виборів зберігати в Південному 
науковому центрі протягом п'яти років.

Директор

З наказом ознайомлені:
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