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Протокол засідання конкурсної комісії
Державної установи «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова
Національної академії медичних наук України»
від 01.12.2020 р.
Порядок денний:
1. На виконання Закону України «Про наукову і науково-технічну
діяльність» та у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України № 1475
від 13 серпня 1999 року «Про затвердження Положення про атестацію наукових
працівників» Директором Інституту видано наказ від 31.07.2007 р. за № 42 д. про
«Створення конкурсної комісії Інституту мікробіології та імунології АМН
України» у складі:
Казмірчук В.В. (голова) – завідувач лабораторії протимікробних засобів,
к.мед.н., с.н.с.;
Торяник І.І. (секретар) – провідний науковий співробітник лабораторії
вірусних інфекцій, к.мед.н., с.н.с.;
Деркач С.А. – завідувач лабораторії анаеробних інфекцій, к.мед.н., с.н.с.;
Осолодченко Т.П. – завідувач лабораторії біохімії і біотехнології, к.біол.н.,
с.н.с.;
Грішина О.І. – провідний науковий співробітник лабораторії та клінічного
відділу молекулярної імунофармакології, к.мед.н.
Марющенко А.М. – голова профспілки ДУ «ІМІ НАМН»
Бєлякова Н.А. – начальник відділу кадрів ДУ «ІМІ НАМН»
Для участі в конкурсі подано 2 заявки на заміщення вакантних посад:
* на заміщення вакантних посад старших наукових співробітників лабораторій
імунореабілітології і нових та маловивчених інфекційних захворювань: в. о.
старшого наукового співробітника лабораторії імунореабілітології Давидова
Тетяна Володимирівна і лабораторії нових та маловивчених інфекційних
захворювань Клиса Тетяна Леонідівна
Розглянувши матеріали щодо порядку проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад наукових співробітників ДУ "ІМІ НАМН":
Давидова Тетяна Володимирівна – в.о. с.н.с. лабораторії
імунореабілітології;
Клиса Тетяна Леонідівна – с.н.с. лабораторії нових та маловивчених
інфекційних захворювань;
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Згідно постанови Президії АМН України № 3/2 від 21.04.99 «Про внесення
змін до типового Положення про Вчену раду наукових установ» п.16. п.п. 6
представляю матеріали конкурсної комісії на розгляд Вченої ради ДУ «ІМІ
НАМН» для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, оголошених в
газеті «Прем’єр » № 192(6407) від 22.08.2017 р.
Прошу членів Конкурсної комісії (далі КК) проголосувати по кожній
кандидатурі окремо:
* на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника лабораторії
імунореабілітології: в. о. старшого наукового співробітника лабораторії
імунореабілітології – Давидову Тетяну Володимирівну;
* на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника
лабораторії нових та маловивчених інфекційних захворювань: старшого
наукового співробітника лабораторії нових та маловивчених інфекційних
захворювань Клису Тетяну Леонідівну.
2. Інформування членів конкурсної комісії щодо затвердження Примірного
положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових
посад Державної наукової установи (відповідно до абзацу другого частини п’ятої
статті 6 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Кабінет
Міністрів України. Постанова від 23 травня 2018 р. № 404. Київ).
Слово для доповіді надали секретареві КК Торяник І.І., яка повідомила про
надходження до КК рекомендативного листа від юрконсульта Інституту Бойчука
В.І. та його прохання розглянути та внести поправки доповнення до
підготовленого ним тексту Примірного положення про порядок проведення
конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Державної наукової установи.
Підстава: кінцеві терміни ознайомлення і розгляду останнього.
Торяник І.І. зауважила, що:
Примірне положення визначає загальний порядок проведення конкурсу на
заміщення (комплектування) вакантних наукових посад у державних наукових
установах, юридичних особах державної форми власності, у складі яких є
науковий підрозділ (далі - конкурс), крім випадків, передбачених законодавством.
Державні наукові установи та юридичні особи державної форми власності,
у складі яких є науковий підрозділ, які належать до сфери управління
центральних органів виконавчої влади, інших державних органів або перебувають
у віданні Національної академії наук та національних галузевих академій наук,
під час затвердження порядків проведення конкурсу можуть за погодженням із
органом (організацією), до сфери управління якого належать (у віданні якого
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перебувають), керуючись цим Примірним положенням, встановлювати вимоги до
учасників конкурсу, відмінні від тих, що передбачені цим Примірним
положенням.
У разі необхідності своєчасного вжиття заходів, адекватних характеру і
масштабам загроз національним інтересам і національній безпеці в економічній та
науково-технологічній сферах, виробничої необхідності, у системі військових
формувань, розвідувальних та правоохоронних органів, центральні органи
виконавчої влади, інші державні органи під час затвердження порядків
проведення конкурсу в юридичних особах державної форми власності, у складі
яких є науковий підрозділ (наукові підрозділи), у державних наукових установах,
військових наукових (науково-дослідних) установах, вищих військових
навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання),
військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, які належать до сфери
їх управління, керуючись цим Примірним положенням, мають право своїми
актами встановлювати порядки проведення конкурсу та вимоги до його учасників
відмінні від тих, що передбачені цим Примірним положенням.
Примірне положення відповідно до частин другої і четвертої статті 19
Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” та частини другої
статті 57 Закону України “Про вищу освіту” може застосовуватися закладами
вищої освіти державної форми власності під час затвердження власних порядків
проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад. У Примірному
положенні терміни вживаються у значенні, наведеному у Цивільному кодексі
України, Кодексі законів про працю України, Законах України “Про наукову і
науково-технічну діяльність” та “Про вищу освіту”; далі Торяник І.І.
проінформувала членів КК щодо умов проведення конкурсу прийняття та
розгляду документів для участі у конкурсі, порядку роботи та повноважень
Конкурсної Комісії.
Виступив голова КК Казмірчук В.В. щодо підтримки Примірного
положення (далі ПП) з пропозицією проголосувати щодо затвердження ПП
Вченою радою ДУ «ІМІ НАМН» у текстовому форматі, наданому КК
рекомендативного листа від юрконсульта Інституту Бойчука В.І.

Голова конкурсної комісії
ДУ «ІМІ НАМН»
к. мед. н., с. н. с.

Казмірчук В. В.

