
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

01010, м. Київ-10, вул. Михайла Омеляновича-ГІавленка, 9. Тел. 521-92-77, 521-92-95 
Факс: (044) 280-57-05. Е-шаіІ: prezid@naas.gov.ua

V  у. 1 0 -л е м  № / / - / / ❖ / /
На № __________в ід ______________

Директору Інституту картоплярства 
Національної академії аграрних наук 
України
ФУРДИЗІ Миколі

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» № 848-УІІІ від 26.11.2015 р., Постанови Президії Національної 
академії аграрних наук України «Про затвердження положення про порядок 
проведення конкурсу на посаду керівника державної наукової установи НААН» 
від 25.01.2017 р. (протокол № 2), наказом НААН № 400-к від 30.09.2021 р. 
оголошено конкурс на зайняття посади директора Волинської державної 
сільськогосподарської дослідної станції Інституту картоплярства Національної 
академії аграрних наук України.

На виконання зазначеного наказу доручаємо Вам здійснити розміщення 
оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора 
Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту 
картоплярства Національної академії аграрних наук України на сайті інституту.

Інформацію про здійснені заходи просимо надати на адресу Академії 
(Київ-010, вул. М. Омеляновича-Павленка, 9) до 18/ИІ.2021 року.

Додатки: - текст оголошення.

Президент Ярослав ГАДЗАЛО

ЯЦ ЕН К О  Світлана  
(044) 521-92-91

mailto:prezid@naas.gov.ua


Національна академія аграрних наук України повторно оголош ує конкурс на зайняття 
посади директора В олинської держ авної сільськогосподарської досл ідної станції І нс і ш>і >  
картоплярства Н аціональної академії аграрних наук України (4 5626 , Волинська оол.,
Луцький р-н, смт Рокині, вул. Ш кільна, б. 2).

У  конкурсі мож уть брати участь громадяни України, які вільно володію ть держ авною
мовою , мають науковий ступінь доктора наук або доктора ф іл ософ ії (кандидата наук), стаж  
роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не 
менш е 10 років, зокрема до св ід  роботи на керівних посадах не менш е 5-ти років, та є 
фахівцями з основного напряму діяльності ц ієї наукової установи.

Строк подання заяв - два місяці з дня опублікування оголош ення А кадем ією .
О соби , які баж аю ть взяти участь у  конкурсі, подаю ть наступні документи:
1. заяву про участь у конкурсі на ім ’я П резидента Н А А Н , в якій зазначається 
інформація про застосування або незастосування до претендента обмеж ень, 
встановлених частиною  третьою  статті 9 Закону України «Про наукову і науково- 

технічну діяльність»;
2. особовий листок з обліку кадрів з фотографією  (розм іром 3x4 см);
1. автобіографію ;
2. копії докум ентів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
3 дов ідку про проходж ення попереднього (періодичного) психіатричного огляду,

яка видається в ідповідно до  П орядку проведення об о в ’язкових попередн іх та періодичних  
психіатричних оглядів, затвердж еного постановою  К абінету М іністрів України від -  
вересня 2000  р. №  1465 (О ф іційний вісник України, 2000  р., №  39, ст. 1656);

4 довідку про наявність або відсутність судим ості;
5 ’. інф орм аційну дов ідку з Єдиного держ авного реєстру осіб , які вчинили

корупційні правопоруш ення;
6. копію  паспорта, засвідчену претендентом;
7. копію  трудової книжки;
8. письмову згоду  на обробку персональних даних;
9. декларацію  як кандидата на посаду за минулий рік відповідно до  Закону У країни

«Про запобігання корупції» (роздруковану з сайту Н АЗК ). _
К опії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають т і й  

засвідчені в установленом у порядку (за місцем роботи претендента, засновником ;юо

нотаріально).
В ідповідальність за недостовірність документів несе претендент.
У  разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною  

пош тою  учасник конкурсного в ідбору до проведення виборів додатково подає підписану  
заяву та завірені копії документів. У разі не подання зазначених документів, претендент не
допускається д о  участі у виборах.

Документи надсилати на адресу: м. К иїв-10, вул. М ихайла Омеляновича-Павленка. ,
Н аціональна академія аграрних наук України, або kadrynaas@ ukr.net

У  разі не подання повного пакету документів, претендент не допускається до  участі у

конкурсі.
Телефон для довідок  : (044) 521-92-91.

mailto:kadrynaas@ukr.net

