
М ІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

\  ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ІМЕНІ

ЛЕОНІДА ПОГОРІЛОГО»
«УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого»

Про організацію виборів директора 
УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого

У зв ’язку з оголошенням конкурсу на заміщ ення посади директора 
державної наукової установи «Український науково-дослідний інститут 
прогнозування та випробування техніки і технологій для
сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» розміщ еного 
на офіційному вебсайті М інагрополітики 28 квітня 2022 року та 
опублікованого в газеті «Урядовий кур’єр»

1. Для організації роботи з проведення виборів директора державної 
наукової установи «Український науково-дослідний інститут прогнозування 
та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського 
виробництва імені Леоніда Погорілого» (далі - «УкрНДІПВТ ім. 
Л.Погорілого») затвердити персональний склад організаційного комітету з 
проведення виборів (далі -  Організаційний комітет) (додаток №1).

2. Доручити вченому секретарю Бабинець Т.Л. до 06.05.2022 року 
організувати проведення першого засідання Організаційного комітету, на 
якому обрати голову, заступника голови та секретаря.

3. Організаційному комітету в своїй роботі дотримуватися положень 
статті 9 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність»,

НАКАЗ

смт. Дослідницьке №

НАКАЗУЮ:



М етодичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної 
наукової установи, що затверджені постановою Кабінету М іністрів України 
від 14 грудня 2016 року № 998 «Деякі питання обрання та призначення 
керівника державної наукової установи», Положення про УкрНДІПВТ ім. 
Л.Погорілого.

4. Старшому науковому співробітнику відділу науково-технічної 
інформації та комунікації Литовченко О. В. забезпечити розміщення 
оголошення щодо проведення конкурсу на заміщ ення посади директора 
УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого на офіційному вебсайті УкрНДІПВТ ім. 
Л.Погорілого.

5. Завідувачу відділу науково-організаційної роботи і практичного 
застосування випробувань технологій в сільському господарстві та 
експлуатаційно-господарського забезпечення Пш еняк П.В. закріпити за 
Організаційним комітетом та виборчою комісією приміщ ення та забезпечити 
необхідними засобами зв ’язку, оргтехнікою тощо.

6. Організаційному комітету розробити та подати на затвердження 
вченій раді УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого:

- Положення про організаційний комітет з проведення виборів 
директора УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого (за погодженням з радою трудового 
колективу);

Розробити та затвердити:
- Порядок організації спостерігачів на виборах директора УкрНДІПВТ 

ім. Л.Погорілого;
- Порядок акредитації громадських спостерігачів та представників 

засобів масової інформації під час проведення виборів директора 
УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого.

7. Організаційному комітету разом з кожним із кандидатів на посаду 
директора визначити не більше двох спостерігачів за ходом голосування на 
виборчій дільниці. Забезпечити можливість присутності претендента при 
реалізації процедури голосування, при проведенні підрахунків голосів та 
складання протоколу про результати голосування.

8. Для проведення виборів директора УкрНДІПВТ ім. Л .Погорілого 
затвердити персональний склад виборчої комісії (додаток №2).

9. Доручити вченому секретарю Бабинець Т.Л. та керівникам філій до 
06.05.2022 року організувати проведення першого засідання виборчої комісії, 
на якому обрати голову, заступника голови та секретаря.

10. Виборчій комісії розробити Положення про виборчу комісію з 
проведення виборів директора УкрНДІПВТ ім. Л .Погорілого та подати його 
на затвердження вченій раді за погодженням з радою трудового колективу.

11. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на вченого 
секретаря Бабинець Т.Л.

В.о. директора (підпис наявний) Станіслав ХАЛІН
канд.єкон.наук



Додаток № 1
до наказу УкрНДІПВТ ім. Л .Погорілого
від О и ьгир&'Ькф022 року за № .5"%

Персональний склад 
Організаційного комітету з проведення виборів директора 

державної наукової установи «Український науково-дослідний інститут 
прогнозування та випробування техніки і технологій для 

сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого»

№
з/п

Прізвище, ім ’я, по батькові Посада

1. БАБИНЕЦЬ 
Тетяна Леонідівна

Вчений секретар

2. ПОГОРІЛИЙ 
Віктор Васильович

Завідувач лабораторії випробувань 
техніки і технологій в рослинництві, 

конструкцій безпечності, 
ергономічності та допуску в обіг с.-г. 

машин
3. ГОНЧАРОВ 

Роман Олександрович
Завідувач відділу науково-правової 

експертизи, договірної роботи та 
міжнародного співробітництва

4. ПОСТЕЛБГА 
Катерина Олександрівна

Завідувач відділу науково- 
інвестиційних, планувально- 

організаційних робіт та 
експлуатаційно- 

економічних характеристик машин
5. ЕРОМ АДСЬКА 

Валентина Григорівна
Старший науковий співробітник 

лабораторії випробувань техніки і 
технологій в рослинництві, 

конструкцій безпечності, 
ергономічності та допуску в обіг с.-г. 

маш ин



Додаток №2
до наказу УкрНДІП ВТ ім. Л .Погорілого 
від О V ііирт ( -̂!2022 року за №

Персональний склад 
виборчої комісії з проведення виборів директора 

державної наукової установи «Український науково-дослідний інститут 
прогнозування та випробування техніки і технологій для 

сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого»

№
з/п

Прізвище, ім ’я, по батькові Посада

1. ПШ ЕНЯК Петро Валерійович Завідувач відділу науково- 
організаційної роботи і практичного 

застосування випробувань технологій 
в сільському господарстві та 

експлуатаційно-господарського 
забезпечення

2. ЯЛОВЕГА 
Ігор Вікторович

Помічник директора

3. ПОГОРІЛА 
Валентина Василівна

Старший науковий співробітник 
лабораторії випробувань техніки і 

технологій в рослинництві, 
конструкцій безпечності, 

ергономічності та допуску в обіг с.-г. 
машин

4. КАЧУР 
Андрій Володимирович

Завідувач відділу наукового 
супроводження, практичного 

застосування випробувань техніки та 
матеріально-технічного постачання

5. ЛИПНИК 
Вадим Васильович

Водій

6. М ИНКА 
Андрій Павлович (за згодою)

Начальник відділу інженерно- 
технічного та наукового забезпечення 
Управління аграрної інфраструктури 

М іністерства аграрної політики та 
продовольства України


