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МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНА УСТАНОВА 
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ» (УКРНДІЕП) 

ПРОТОКОЛ

16.07.2018 р. № 1 
м. Харків

засідання Виборчої комісії

Склад Виборчої комісії з проведення виборів на заміщення вакантної посади 
директора науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут 
екологічних проблем» затверджено наказом директора Установи від 09.07.2018 р. № 139 
у складі 5 осіб.

ПРИСУТНІ:
Крайнюкова А. М. -  д-р. біол. наук, проф., завідувач лабораторії біологічних досліджень та 
біотестування

Калініченко О. О. -  завідувач лабораторії еколого-аналітичних досліджень

Гутков Г. В. -  завідувач сектору дослідження технологічних викидів забруднюючих речовин 
та екологоенергетичного аудиту лабораторії охорони атмосферного повітря та систем 
управління відходами

Полозенцева В. О. -  науковий співробітник лабораторії природоохоронних заходів в 
агропромисловому та паливно-енергетичному комплексах

Салдан Г. С. -  начальник відділу документального забезпечення та контролю виконання 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Про обрання зі складу Виборчої комісії голови, заступника голови та секретаря.

СЛУХАЛИ:
Крайнюкову А. М. -  доповіла про те, що Міністерство екології та природних 

ресурсів України оголосило конкурс на заміщення посади директора науково-дослідної 
установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» (наказ 
Мінприроди України від 25.06.2018 р. № 236). Керуючись Законом України «Про наукову та 
науково-технічну діяльність», Методичними рекомендаціями щодо особливостей обрання 
керівника державної наукової установи, які затверджені постановою Кабінету Міністрів 
України від 14.12.2016 р. № 998, Статутом Установи, наказом директора Установи Виборча 
комісія обирає на першому засіданні зі свого складу голову, заступника голови та секретаря.



ВИСТУПИЛИ:
Гутков Г. В. -  запропонував обрати головою Виборчої комісії Крайнюкову Аллу 

Миколаївну.

Крайнюкова А. М. -  запропонувала обрати заступником голови Виборчої комісії 
Калініченко Олену Олексіївну.

Калініченко О. О. -  запропонувала обрати секретарем Полозенцеву Вікторію 
Олександрівну.

ВИРІШИЛИ:
1. Виборча комісія прийняла рішення: обрати головою комісії Крайнюкову Аллу 

Миколаївну, заступником голови -  Калініченко Олену Олексіївну, секретарем -  Полозенцеву 
Вікторію Олександрівну.

При відкритому голосуванні за підтримку обрати головою Виборчої комісії 
Крайнюкову Аллу Миколаївну, заступником голови Калініченко Олену Олексіївну, 
секретарем Полозенцеву Вікторію Олександрівну було подано 5 голосів:

«ЗА» -  5; Крайнюкова А. М. -  «за»
«ПРОТИ» -  немає; Калініченко О. О. -  «за»
«УТРИМАЛИСЬ» -  немає. Гутков Г. В. -  «за»

Полозенцева В. О. -  «за»
Салдан Г. С. -  «за»

Рішення прийнято 5 голосами.


