
дЕрждвнл устдновд (укрдiнсъкиЙ ндуково_дослIдниЙ Iнститут
мЕдичноf рвлвrлlтдцrf iд курортологIi моз укрдiни>_

НАКАЗNЪДS-О
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< Про затвердження списку

учасникiв конкурсу на замiщення
BaKaHTHoi науковоТ посади в

ДУ ( УКР НДI МР та К МОЗ Украiнп>

Вiдповiдно до пункту 5 ст.6 Закону Украiни u Про наукову i науково-

технiчну дiяльнiсть> вiд 26 листопада 2015 року Nэ 848-VIII, постанови

Kuýl".ry'MiHicTpiB Украiни вiд 2з травня 2018 року Ns 404 (( Про

затвердження Примiрного положення про порядок проведення конкурсу на

замiщення вакантних наукових посад державноi HaykoBoi установи)),

<<положення про порядок проведення конкурсу на замiщення вакантних

науковиХ .rо"uД У fr.p*u""it ycTaHoBi (( Украiнський науково-дослiдний

iнституТ медичнОi реабiлiТацii та курортологi'i MiHicTepcTBa охорони здоров'я

украiни>>, затверд*.rrо.о вченою 
-радою ду (( укр. нд мр та к моз

Украiни > ( протокол вiд 09 липня ioztp. JФ11), введеного в дiю наказом ЩУ

< Укр.НЩI мi та К МоЗ Украiни> вiд 1з липня 2021р. Nч28, наказу .Щу

u У*р. ндI мр та к моз Украiни> вiд 06 серпня 2021,р. J\Ъ4O-о < Про

оголошення конкурсу на замiщення вакантних посад та затвердження

персонzшIьного скJIаду конкурсноТ KoMiciT>>

1.

нАкАЗУЮ:

Затвердити скJIад учасникiв конкурсу на замiщення BaKaHTHoi науковоi

посади завiдувача вiддiлу фундаментчIпъних дослiджень.
секретарю конкурснот koMicii канд. мед. наук Щмитрiевiй г.о.
забезпечити висвiтлення наказу та списку учасникiв конкурсу на

офiцiйному веб-сайтi iнституту.
Контроль за виконанням Haкirзy зЕtIIишаю за собою,

2.

J.

Щиректор КОСТЯНТИН БАБОВ



ЗАТВЕРДХtЕНО
Наказ,ЩУ < Укр.НДI МР та К МОЗ Украiни>

07.09.2021р. Nч 45-о

список
Учасникiв конкурсу на замiщення BaKaHTHoi HayкoBoi посади у

ДУ < Укр.НДI МР та К МОЗ Украiни>>

На посаду завiдувача вiддiлу фундаментаJIьних дослiдженъ подано двi заяви:

- в.о. завiдувача вiддiлу фундаментilJIьних дослiджень ЩУ < Уr.р. НЩI МР та

к моЗ Украiни>> канд. мед наук, ст. наук. сп. Гущi Сергiя Геннадiйовича;

- доцента кафедри загtulьних медичних дисциплiн Мiжнародного

гуманiтарноiо унiверситету Одеського медичного iнституту - канд, мед,

наук, доцента Купрiяновоi Лариси Сергiiвни,


