
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР ім. Б.І. ВЄРКІНА 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 
 

Н А К А З 
 

«14»  вересня 2020  р.                         м. Харків                                            № 111-ОД 
 
Про організацію виборів директора 
ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України 
 

Відповідно до пункту 4 статті 9 Закону України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» та пункту 3.12.2 Статуту НАН України, Методичних 
рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової 
установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 
2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної 
наукової установи», та згідно Постанови Президії НАН України від 11 березня 
2020 р. № 92, Національна академія наук України 7 вересня 2020 р. розмістила на 
офіціальному веб-сайті НАН України оголошення про проведення конкурсу на 
заміщення посади директора Фізико-технічного інституту низьких температур 
ім. Б. І. Вєркіна Національної академії наук України.  

Керуючись вимогами Розпорядження Президії НАН України «Рекомендації 
щодо організації та проведення виборів керівників наукових установ НАН 
України» від 12 січня 2017 р. № 45, вимогами Закону України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність», Постановою Кабінету Міністрів України від 14 
грудня 2016 р. № 998, Статутом НАН України, Основними принципами 
організації та діяльності наукової установи НАН України та Статутом ФТІНТ 
ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 
 
НАКАЗУЮ: 

1. Створити організаційний комітет з проведення виборів директора ФТІНТ 
ім. Б.І. Вєркіна НАН України у складі: 

- Васильєв Ю.Б. – начальник відділу кадрів; 
- Волочаєва О.В. – головний юрисконсульт; 
- Глущук М.І. – в.о. директора; 
- Гречнєв Г.Є. – заступник директора з наукової роботи; 
- Калиненко О.М. – учений секретар; 
- Колесніченко Ю.О. – завідувач відділу № 6; 
- Михайленко І.В. – пров. інженер відділу № 78; 
- Паль-Валь П.П. – завідувач відділу № 8; 
- Славін В.В. – завідувач лабораторією відділу № 26. 
- Фельдман Г.М. - заступник директора з наукової роботи; 
- Шепельський Д.Г. – провідний науковий співробітник відділу № 22. 



2. Створити Виборчу комісію з проведення виборів директора ФТІНТ ім. Б.І. 
Вєркіна НАН України у складі: 
- Баснукаєва Р.М. – науковий співробітник відділу № 9; 
- Блудов О.М. – молодший  науковий співробітник відділу № 2; 
- Буравцева Л.М. – старший науковий співробітник відділу № 9; 
- Гамаюнова Н.В. – молодший науковий співробітник відділу № 19; 
- Дзюба М.О. – науковий співробітник відділу № 6; 
- Колодяжна М.П. – молодший науковий співробітник відділу № 5; 
- Мисько-Крутік Н.С. – молодший науковий співробітник відділу № 9; 
- Русакова Г.В. – науковий співробітник відділу № 8; 
- Усенко Є.Л. – науковий співробітник відділу № 18; 
- Шкоп А.Д. – молодший науковий співробітник відділу № 26. 

3. Організаційному комітету та Виборчій комісії організувати та провести 
заходи щодо виборів директора Інституту у відповідності до нормативних 
документів, зазначених вище. 

 
В.О. директора   підпис   М.І. Глущук 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Головний юрисконсульт __підпис_ О.В. Волочаєва «14» вересня 2020 р. 


