
ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
І ЛЮДИНИ МОН УКРАЇНИ ТА НАН УКРАЇНИ 

Н А К А З 

25.04.2017 р. № 12/1-А 
м. Одеса 

Про організацію та 
проведення виборів 
директора ФХІЗНСІЛ 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», 
Постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання 
та призначення керівника державної наукової установи», пп. 7.3, 7.4. Статуту Інституту, на 
виконання наказу МОН України від 21 квітня 2017 р. № 155-к «Про оголошення конкурсу 
на заміщення посади керівника Фізико-хімічного інституту захисту навколишнього 
середовища і людини МОН України та НАН України, враховуючи публікацію про 
проведення конкурсу в газеті «Освіта України» від 24 квітня 2017 № 15/16, з метою 
організації проведення виборів директора Фізико-хімічного інституту захисту 
навколишнього середовища і людини МОН України та НАН України (далі - Інститут) 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити організаційний комітет з проведення виборів директора Інституту 
(далі - Організаційний комітет) у складі: 

1) Бобрешов І.О. - заст. директора; 
2) Вишняков В.І. - зав. відділом № 1; 
3) Данилова Т.С. - пров. фахівець; 
4) Кірюшкіна Г.М. - зав. відділом № 4; 
5) Павленко Л.М. - зав. відділом кадрів. 

2. Створити виборчу комісію з проведення виборів директора Інституту (далі -
Виборча комісія) у складі: 

1) Ковтун B.C. - гол. інженер; 
2) Опря М.В. - наук, співроб.; 
3) Семерюк В.О. - фахівець 1 кат.; 
4) Чурсіна О.Д. - ст. наук, співроб., голова профкому; 
5) ПІихалєєва Г.М. - пров. наук, співроб. 

3. Організаційному комітету та Виборчій комісії на своїх засіданнях обрати 
голів, заступників голів та секретарів в установленому порядку. 



4. Зав. відділом кадрів Павленко JI.M. до 4 липня 2017 р. скласти та передати до 
Організаційного комітету станом на 30 червня 2017 р. алфавітний список штатних 
наукових працівників Інституту. 

5. Головному інженеру Ковтуну B.C. надати Організаційному комітету та 
Виборчій комісії придатні для роботи приміщення, необхідні засоби зв'язку, 
оргтехніку тощо. 

6. Організаційному комітету та Виборчій комісії вжити необхідних та 
невідкладних заходів щодо вирішення організаційних та інших питань для проведення 
виборів директора Інституту. 

7. Провести вибори директора Інституту 12 липня 2017 р. (п. 4 наказу МОН 
України від 21 квітня 2017 р. № 155-к). 

8. Організаційному комітету розмістити даний наказ на офіційному веб-сайті 
Інституту (http://www.pchip.gov.ua/). 

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Директор А.А.-А. Еннан 

http://www.pchip.gov.ua/

