
ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК
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м. Київ

Засідання вченої ради інституту

Присутні 14 з 20 членів вченої ради. - ,

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Про висунення кандидатур на посаду директора Інституту хімії 

високомолекулярних сполук НАН України
IV. СЛУХАЛИ:

Інформацію заступника голови вченої ради д.ф.-м.н., проф. Клепка В.В., який 
повідомив, що НАН України відповідно до свого Статуту та 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» постановою 
Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та 
призначення керівника державної наукової установи» 16 вересня оголосила конкурс на 
заміщення посад директорів наукових установ НАН України, зокрема, і по Інституту хімії 
високомолекулярних сполук. У зв’язку з проведенням виборів директора в Інституті було 
видано наказ від 22.09.2021 р. №7, а 30 вересня Вченою радою Інституту затверджено 
«Положення про організаційний комітет і виборчу комісію». Було призначено 
персональний склад організаційного комітету і виборчої комісії, які уже провели свої 
перші засідання. Всі кроки, які робляться в напрямку підготовки і проведення виборів 
директора оприлюднюються на веб-сайті нашого Інституту. Також хочу зазначити, що у 
п’яти відділах відбулися збори наукових працівників, на яких було висунуто кандидатуру 
щодо обрання на посаду директора Інституту нині діючого директора д.х.н. Бровка О.О., і 
пропоную Вченій раді також висунути на посаду директора кандидатуру д.х.н. Бровка 
О.О. Чи є ще пропозиції щодо інших кандидатур, якщо немає, то прошу хто бажає 
виступити.
ВИСТУПИЛИ:

З підтримкою виступили д.ф.-м.н., проф. Клепко В.В., д.х.н., проф. Рябов С.В., 
д.х.н., проф. Желтоножська Т.Б., к.х.н. Мишак В.Д., к.х.н. Толстов О.Л., голова ради 
молодих вчених к.х.н. Віслогузова Т.В. та інші члени Вченої ради, які висунули на посаду 
директора ІХВС НАН України на наступний термін нині діючого директора Інституту 
д.х.н. Бровка О.О., відзначивши при цьому значні здобутки, досягнуті інститутом під його 
керівництвом в такі складні часи, стабільність роботи установи в непростих фінансових 
умовах, активну професійну діяльність і громадську позицію Бровка О.О., його плідну 
наукову роботу, вміння гідно представляти інститут в Президії НАН України та на 
державному рівні, велику роботу, проведену ним по налагодженню господарської роботи 
Інституту, гнучку кадрову політику, всіляку підтримку, яку він надає молодим науковцям.

Д.ф.-м.н., проф. Клепко В.В. - Колеги, давайте визначимо процедуру голосування 
- відкрите чи таємне голосування будемо проводити. Хто за те щоб процедура 



голосування була відкритою, прошу голосувати - одноголосно. Так якщо інших 
кандидатур немає, то колеги прошу визначатися і проголосувати, хто за кандидатуру на 
посаду директора Інституту д.х.н. Бровка О.О. - голосуємо. За - 13, проти - немає, 
утрималися - 1.
УХВАЛИЛИ:

Висунути кандидатуру д.х.н. Бровка 0.0. щодо обрання на посаду директора 
Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України.
Рішення прийнято.
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