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Про оголош ення конкурсу на посаду директора Державної наукової 
установи «Український науково-дослідний інститут прогнозування та 
випробування техніки і технологій для сільськогосподарською виробництва 
імені Леоніда І Іогорілого»

Відповідно до частини четвертої статті 9 Закону України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність», М етодичних рекомендацій щодо особливеє І егі 
обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою 
Кабінету М іністрів України від 14 грудня 2016 року №  998,

НАКАЗУЮ ;

1. Оголосити конкурс на посаду директора Державної наукової установи 
«Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування 
техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда 
і Іогорілого» (далі - У крі ІД111В1 їм. Л. Погорілого), що належить до сфери 
у прав лі 11 ия М  і нагропоі іітики (дал і •конкурс).

2. Департаменту управління персоналом забезпечити:
1 2,1. Оприлю днення оголошення про проведення конкурсу на офіційному

веб-сайті М їнагроіюлітики,
2.2. Інформування М іністерства освіти і науки України про оголошення

конкурсу.
2.3. Прийом документів претендентів та перевірку відповідності 

претендентів вимогам  до керівника, встановленим частиною іреіьою  е т а п і 9 
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», подання переліку 
претендентів на посаду керівника на розгляд зборів колективу наукових 
працівників УкрНДІПВТ ім, Л. Погорілого.

2.4. Повідомлення претендентів, які своєчасно подали документи для 
участі в конкурсі, про прийняте рішення щодо їх кандидатур.

З, Управлінню  комунікаційної політики та організаційного забезпечення 
у триденний термін з дня реєстрації цього наказу забезпечити публікацій 
оголошення про проведення конкурсу на посаду директора УкрНДІПВІ 
ім. Л. Погорілого в офіційному друкованому виданні.



4. Відділу роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної 
інформації розмістити оголошення про проведення конкурсу на посаду 
директора У крИ ДІП ВТ ім, Л, Погорілого на офіційному веб-сайті 
Мінагрогіодітики.

'5. Керівнику УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого:
5Ч1. Організувати проведення виборів директора УкрНДІПВТ 

ім. Л. Погорілого згідно з вимогами Закону України «Про наукову і науково- 
технічну діяльність» та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання 
керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 998.

5.2. Здійсню вати погодження з М інагрополітики проектів документів, 
які приймаються для забезпечення організації виборів.

5.3. Включити до складу виборчої комісії з проведення виборів директора 
УкрНДІПВТ ім. Л. 11 о горілого представника Мінагрополітики.

6. Кон троль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

/
. /Перший заступник Міністра  

аграрної політики та -ж  /  (Л: г
продовольства України '3 х /  Тарас ВИСОЦЬКИЙ


