
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

від « » 20 р. Київ №

Про оголошення  конкурсу на заміщення 
посади директора Поліського філіалу 
Українського ордена «Знак Пошани» науково-
дослідного інституту лісового господарства та 
агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького

Відповідно до частини четвертої  статті 9  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

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на заміщення посади директора Поліського 
філіалу Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту 
лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького (далі – 
Поліський філіал УкрНДІЛГА) та затвердити оголошення, що додається.

2. Відділу з персоналу (Святецька А.В.)  забезпечити:
2.1. інформування Міністерства освіти і науки України про оголошення 

даного конкурсу;
2.2. організацію прийому і розгляду  документів від  претендентів на їх 

відповідність вимогам, передбаченим Законом  України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність» та внести кандидатури претендентів до 
Поліського філіалу УкрНДІЛГА;

2.3. належний контроль за організацією проведення виборів керівника 
Поліського філіалу УкрНДІЛГА.

3. Сектору міжнародних відносин, науки та зв’язків з громадкістю 
(Полякова Л.В.) забезпечити опублікування оголошення щодо проведення 
конкурсу на заміщення посади директора Поліського філіалу УкрНДІЛГА в 
офіційному друкованому виданні та на офіційному веб-сайті Держлісагентства.

4. Адміністрації Поліського філіалу УкрНДІЛГА організувати 
проведення виборів керівника Поліського філіалу УкрНДІЛГА згідно з 
вимогами Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

5. Вибори директора Поліського філіалу УкрНДІЛГА провести 28 
вересня 2021 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу  залишаю за собою.

Голова Юрій БОЛОХОВЕЦЬ
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Погоджено:
Перший заступник Голови  Віталій ПУНЬ 
___ липня 2021 р. 

Начальник  
Відділу з персоналу                                                                       Алла Святецька 
___ липня 2021 р. 

Завідувач  
Сектору міжнародних відносин, 
науки та зв’язків з громадськістю                                             Любов Полякова 
___ липня 2021 р.

Начальник  
Юридичного відділу                                                                    Віталій Дудка 

___ липня 2021 р.

Розсилка:
Відділ з персоналу 
Польський філіал УкрНДІЛГА
Сектор контролю та звернень громадян – 2 екз.
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