
ПРОТОКОЛ № 7 від 10 червня 2021 року
засідання Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України

засідання, форма змішана (офлайн – онлайн) 11.00-13.00

Присутні: Члени Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки
України: О.П. Ващук, Н.І. Деревягіна, А.О. Сімахова, Є.А. Поліщук,
К.Д. Ніколаєв, Н.В. Коленда, О.А. Романенко, М.В. Галат, М.П. Хмара, В.С.
Москвіна

О.М. Маренков, Н.А. Розмаріцина, Л.М. Підкуймуха, Д. В. Кушерець, М.В.
Литвин, К.О. Бабікова, А.О. Хорольський, К.В. Матвєєва, К.В. Головко, І.В.
Щека, Я.П. Галан, С.В. Делеган-Кокайко, М.В. Шепітько, Я.В. Іванчук, М.А.
Верхотурова, Т.М. Мандич, О.О. Торбас, Г.О. Красовська, М.В. Саюк.

1. Про стан виконання Плану роботи РМУ при МОН у 2021 році.
СЛУХАЛИ: О.П. Ващук про стан виконання Плану роботи Ради молодих

учених при МОН у 2021 році (січень-червень).
УХВАЛИЛИ: визнати задовільним стан виконання Плану Ради молодих

учених при МОН у 2021 році за період січень-червень 2021 року.
Рішення схвалено одноголосно.

2. Про стан реалізації проектів РМУ при МОН у 2021 році.
СЛУХАЛИ: Є.А. Поліщук про стан реалізації проектів Ради молодих

учених при МОН за 2021 рік (січень-червень).
УХВАЛИЛИ: визнати задовільним стан реалізації проектів Ради молодих

учених при МОН за період січень-червень 2021 року.
Рішення схвалено одноголосно.

3. Про нормотворчу діяльність РМУ при МОН.
СЛУХАЛИ: А.О. Сімахову про нормотворчу діяльність Ради молодих

учених при МОН: стан та перспективи.
УХВАЛИЛИ: визнати стан нормотворчої діяльності Ради молодих учених

при МОН задовільним. У подальшому членам спільноти Ради молодих учених
при МОН активізуватися в опрацюванні нормативно-правових актів.

Рішення схвалено одноголосно.



4. Про Меморандум про співробітництво.
СЛУХАЛИ: О.О.  Торбаса про Меморандум про співробітництво: стан та

перспективи. Інформація про кандидатів (інституції) у підписанти та інші деталі
цього проекту.

УХВАЛИЛИ: прийняти рішення щодо долучення до Меморандуму про
співробітництво наступні інституції:

Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України
Громадська організація "Рух за життя та та гідність людини"
Інститут соціально-економічних ініціатив
Інститут водних проблем меліорації Національної академії аграрних наук
України
Рада молодих учених Національної академії державного управління при
Президентові України
Міжнародний гуманітарний університет

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Харківський національний педагогічний університет НПУ імені Григорія
Сковороди

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. академіка В.В.
Сташиса
Луцький національний технічний університет
Харківський національно-технічний університет сільського господарства імені
Петра Васшенка

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Херсонська державна морська академія
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Рада молодих учених при Харківській обласній державній адміністрації



Наукове товариство САДМВ Черкаського державного технологічного
університету

Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка
Одеський державний екологічний університет
Рада молодих вчених Національної академії наук України

Рішення схвалено одноголосно.

5. Про обрання національних делегатів від України до Eurodoc.
СЛУХАЛИ: Є.А. Поліщук про обрання національних делегатів від України

та Ради молодих учених при МОН до Eurodoc на 2021-2022 рр.
УХВАЛИЛИ: підтримати кандидатури делегатів до Eurodoc на 2021 р.

–2022 рр. пані І. Губеладзе та пані Є. Поліщук.
Рішення схвалено одноголосно.

6. Про відзначення подяками РМУ при МОН.
СЛУХАЛИ: Н.І. Деревягіну, про відзначення членів спільноти Ради

молодих учених при МОН за роботу у 2020 році.
УХВАЛИЛИ:

6.1. Оголосити подяку від імені РМУ при МОН за роботу у 2020 році
наступним членам спільноти РМУ при МОН:

1. АНДРУЩАК Назарій Анатолійович (кандидат технічних наук, доцент,
керівник Проєктного офісу Національного університету "Львівська
політехніка", асоційований член Ради)

2. АНТОЩЕНКОВ Роман Вікторович (доктор технічних наук, доцент,
завідувач кафедри мехатроніки та деталей машин Харківського
національного технічного університету сільського господарстві імені
Петра Василенка, асоційований член Ради)

3. БАЙКОВСЬКИЙ Петро Богданович (кандидат політичних наук,
професор Українського католицького університету, асоційований член
Ради)

4. БЄЛОВ Дмитро Миколайович (доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри конституційного права та порівняльного
правознавства, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,
асоційований член Ради)



5. БОЛГАР Віталій Вікторович (аспірант кафедри історії світової музики
Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського)

6. ВІРЧЕНКО Володимир Віталійович (доктор економічних наук, доцент
кафедри економічної теорії, макро-і мікроекономіки, Голова Ради
молодих вчених економічного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, асоційований член Ради)

7. ВОРОНКІНА Альона Сергіївна (кандидат фармацевтичних наук,
доцент кафедри фармації, Вінницький національний медичний
університет імені М.І. Пирогова, асоційований член Ради)

8. ГЛОВЮК Ірина Василівна (д.ю.н., професор, професор кафедри
кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету
внутрішніх справ, член Комісії з питань правової реформи, член
Науково-консультативної ради при Верховному Суді, адвокат, член
комітету НААУ з кримінального права та процесу)

9. ГНАТЮК Віктор Олександрович (кандидат технічних наук,
заступник директора Навчально-наукового інституту інноваційних
освітніх технологій Національного авіаційного університету,
асоційований член Ради)

10. ГОРЮК Юлія Вікторівна (кандидат ветеринарних наук, асистент
кафедри інфекційних та інвазійних хвороб Подільського державного
аграрно-технічного університету, асоційований член Ради)

11. ГРИГОРУК Ірина Іванівна (асистент кафедри управління та
бізнес-адміністрування Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника», асоційований член Ради)

12. ІВАНЕЦЬ Ірина Василівна (к.е.н, доцент кафедри корпоративних
фінансів та контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»)

13. КИРИЧОК Андрій Петрович (кандидат наук із соціальних
комунікацій, доцент кафедри видавничої справи та редагування
Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», асоційований член
Ради)

14. ЛАРІН Дмитро Ігорович (завідувач навчальної лабораторії загальної
психології імені професора Г.І. Челпанова факультету психології КНУ
імені Тараса Шевченка, практичний психолог)



15. ЛИТВИН Марина Валентинівна (кандидат економічних наук, доцент
кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин НТУ
«Дніпровська політехніка», докторант кафедри міжнародної економіки
і світових фінансів ДНУ ім. О. Гончара, заступник голови ГЕР
НАЗЯВО)

16. МАДЕЙ Анна Сергіївна (асистент кафедри періодичної преси
Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, асоційований
член Ради)

17. МИКОЛЕНКО Світлана Юріївна (кандидат технічних наук, доцент
кафедри технології зберігання і переробки сільськогосподарської
продукції, голова ради молодих вчених Дніпровського державного
аграрно-економічного університету, асоційований член Ради)

18. МУРЛИКІНА Марина Володимирівна (кандидат хімічних наук,
науковий співробітник відділу органічної та біоорганічної хімії,
Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів»
Національної академії наук України, член Ради)

19. ПАЛАМАР Альона Юріївна (кандидат технічних наук, доцент, доцент
кафедри геодезії, голова Ради молодих вчених Криворізького
національного університету, асоційований член Ради)

20. ПОГОРІЛЕНКО Артур Васильович (аспірант Національної академії
внутрішніх справ, кафедра юридичної психології. Аспірант
юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, кафедра
господарського права)

21. РОЗМАРІЦИНА Наталія Анатоліївна (доктор філософії зі
спеціальності "Публічне управління та адміністрування")

22. РОМАНЮК Павло Віталійович (кандидат юридичних наук, асистент
кафедри конституційного права України, заступник голови Ради
молодих вчених Адвокатське об’єднання «ЛЮКО», адвокат,
асоційований член Ради)

23. САВЕНКОВ Олег Ігорович (асистент кафедри механіки та
конструювання машин, заступник керівника науково-дослідного центру
фундаментально-прикладних проблем редукторобудування
Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова,
голова Ради молодих учених Миколаївської області при Департаменті
освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації)



24. САВЧИН Ігор Романович (асистент кафедри ВГА Національного
університету «Львівська політехніка», асоційований член Ради)

25. СТЕПЕНКО Сергій Анатолійович (кандидат технічних наук,
провідний науковий співробітник НУ “Чернігівська політехніка”,
асоційований член Ради)

26. ТИМЧУК Іван Степанович (кандидат сільськогосподарських наук,
асистент кафедри екології та збалансованого природокористування
Національного університету «Львівська політехніка», асоційований
член Ради)

27. ФОМЕНКО Анна Володимирівна (кандидат економічних наук, доцент
кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання
Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків), асоційований
член Ради)

28. ШЕКА Іван Валерійович (аспірант кафедри гірничої інженерії та
освіти НТУ «Дніпровська політехніка»)

29. ШЕПЕТЯК Оксана Тарасівна (кандидат філософських наук, доцент
кафедри філософії, соціології та політології Київського національного
торговельно-економічного університету, асоційований член Ради)

30. ШИМАНСЬКА Катерина Володимирівна (доктор економічних наук,
доцент, завідувач кафедри цифрової економіки та міжнародних
економічних відносин Державного університету "Житомирська
політехніка", асоційований член Ради)

6.2. Відзначити грамотами РМУ при МОН за роботу у 2020 році наступних
членів спільноти РМУ при МОН:

1. БАБІКОВА Катерина Олександрівна (кандидат сільськогосподарських
наук, доцент кафедри екології, директор Інституту новітніх технологій
та лідерства Національного авіаційного університету)

2. БЕРЕЗКО Олександр Леонідович (кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності
Національного університету «Львівська політехніка», консультант
Ради)

3. ГАЛАТ Марина Владиславівна (доктор ветеринарних наук, доцент,
доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії,



Голова Спілки молодих вчених Національного університету біоресурсів
і природокористування України, член Ради)

4. ГОЛОВКО Катерина Володимирівна (доктор юридичних наук,
старший науковий співробітник відділу економіко-правових
досліджень Причорноморського науково-дослідного інституту
економіки та інновацій)

5. ГРЕСЬ Юлія Олегівна (кандидат юридичних наук, доцент кафедри
криміналістики, Національного університету «Одеська юридична
академія», асоційований член Ради)

6. ГУБЕЛАДЗЕ Ірина Гурамівна (кандидат психологічних наук,
старший науковий співробітник лабораторії психології мас і спільнот,
голова Ради молодих вчених Інституту соціальної та політичної
психології НАПН України, голова Ради молодих учених НАПН
України, президент Асоціації політичних психологів України, BFUG
Officer та Plan S Officer в Європейській раді аспірантів та молодих
дослідників Eurodoc, член Ради РМУ при МОН)

7. ДЕГТЯРЬОВА Ірина Олександрівна (кандидат філологічних наук,
PhD з політичних наук та адміністрування (Польща), консультант Ради,
консультант Європейської ради аспірантів і молодих учених Євродок)

8. ДЕРЕВЯГІНА Наталія Іванівна (кандидат технічних наук, доцент
кафедри гідрогеології та інженерної геології, голова Ради молодих
вчених Національного технічного університету «Дніпровська
політехніка», Перший заступник голови Ради)

9. ЄЛІСЄЄВА Марина Олександрівна (кандидат технічних наук,
головний спеціаліст відділу науки, вищої освіти та атестаційної
експертизи департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної
державної адміністрації, асоційований член Ради)

10. ЖЕБЧУК Роман Леонідович (кандидат економічних наук, асистент
кафедри фінансів та кредиту Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича, член Ради)

11. КОВАЛЬ Костянтин Олегович (кандидат технічних наук, доцент,
завідувач кафедри інтеграції навчання з виробництвом Вінницького
національного технічного університету, керівник стартап школи
"Sikorsky  Challenge" міста Вінниці, консультант Ради)



12. КОЛЕНДА Наталія Вікторівна (кандидат економічних наук, доцент,
декан факультету економіки та управління Волинського національного
університету імені Лесі Українки (м. Луцьк), член Президії Ради)

13. КРАСОВСЬКА Галина Олександрівна (кандидат економічних наук,
доцент, докторант, доцент кафедри менеджменту, адміністрування та
готельно-ресторанної справи Хмельницького національного
університету)

14. КРАЩЕНКО Юрій Петрович (кандидат педагогічних наук, доцент,
начальник управління Державної служби якості освіти у Полтавській
області, консультант Ради)

15. КУНИЦЬКИЙ Сергій Олегович (кандидат технічних наук, старший
дослідник, провідний науковий співробітник науково-дослідної
частини, заступник керівника науково-дослідної лабораторії
«Водопостачання та очищення води» Національного університету
водного господарства та природокористування)

16. КУШЕРЕЦЬ Дарина Василівна (доктор юридичних наук, професор,
ректор Університету штучного інтелекту та цифровізації)

17. МАКАРУК Лариса Леонідівна (доктор філологічних наук, доцент
кафедри прикладної лінгвістики, декан факультету іноземної філології,
Голова Ради молодих учених Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки)

18. МАЛОГУЛКО Юлія Володимирівна (кандидат технічних наук, доцент
кафедри електричних станцій та систем Вінницького національного
технічного університету)

19. МАРЕНКОВ Олег Миколайович (кандидат біологічних наук, доцент,
завідувач кафедри загальної біології та водних біоресурсів
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара)

20. МАТВЄЄВА Катерина Вікторівна (аспірантка, член Ради молодих
вчених Київського національного університету культури і мистецтв)

21. МОСКВІНА Вікторія Сергіївна (кандидат хімічних наук, старший
науковий співробітник хімічного факультету, голова Ради молодих
вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
член Ради)

22. НІКОЛАЄВ Кирило Дмитрович (кандидат сільськогосподарських
наук, доцент, секретар Ради, заступник Голови Правління ГО
"Інноваційний університет")



23. ОВЧИННИКОВА Юлія Юріївна (кандидат біологічних наук, депутат
Верховної ради України, консультант Ради)

24. ПІДКУЙМУХА Людмила Миколаївна (кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української мови Національного університету
«Києво-Могилянська академія»)

25. ПОЛІЩУК Євгенія Анатоліївна (доктор економічних наук, професор,
професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ
«Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана», заступник голови Ради)

26. ПОЛІЩУК Олена Тимофіївна (кандидат економічних наук, доцент
кафедри обліку, аналізу і аудиту Донецького національного
університету імені Василя Стуса)

27. ПОПОВ Сергій Віталійович (доктор технічних наук, старший
науковий співробітник, головний науковий співробітник Харківського
національного університету радіоелектроніки, голова Харківської
обласної ради молодих вчених і спеціалістів, консультант Ради)

28. ПРОХОРЧУК Олександр Михайлович (кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри педагогіки "НУБіП України", заступник голови РМУ
НУБіП України)

29. РІПЕНКО Артем Ігорович (доктор юридичних наук, старший
дослідник, старший науковий дослідник відділу наукового
забезпечення діяльності Державного агентства резерву України
Науково-дослідного інституту «Ресурс» Державного агентства резерву
України)

30. РОМАНЕНКО Ольга Анатоліївна (кандидат економічних наук, доцент
Київського національного торговельно-економічного університету,
координатор асоціації наукових товариств студентів, аспірантів,
докторантів і молодих учених м. Києва, член Президії Ради)

31. САЮК Марія Вікторівна (провідний спеціаліст відділу забезпечення
діяльності керівництва апарату Миколаївської обласної державної
адміністрації)

32. СЕМЕНЕЦЬ-ОРЛОВА Інна Андріївна (директор Центру організації
наукової роботи та інновацій в освітньому процесі, завідувач кафедри
публічного адміністрування МАУП, доктор наук з державного
управління, доцент)



33. СІМАХОВА Анастасія Олексіївна (доктор економічних наук, доцент
кафедри міжнародної економіки Національного авіаційного
університету, доцент, заступник голови Ради)

34. СТЕФІНІН Володимир Володимирович (кандидат економічних наук,
доцент, доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки, голова
Ради з науково-дослідної роботи студентів аспірантів і молодих вчених
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника», консультант Ради)

35. ТАШКІНОВА Оксана Анатоліївна (кандидат соціологічних наук,
доцент, завідувачка кафедри соціології та соціальної роботи Державний
вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний
університет»)

36. ТОЛСТАНОВА Ганна Миколаївна (доктор біологічних наук,
професор, начальник науково-дослідної частини Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, консультант Ради)

37. ТОРБАС Олександр Олександрович (доктор юридичних наук, доцент
кафедри кримінального процесу Національного університету "Одеська
юридична академія")

38. ХИЖНЯК Олександр Володимирович (доктор соціологічних наук,
професор кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій,
начальник Управління міжнародних відносин Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна)

39. ХМАРА Марина Петрівна (кандидат економічних наук, доцент, доцент
кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, член
Ради)

40. ХОРОЛЬСЬКИЙ Андрій Олександрович (кандидат технічних наук,
старший науковий співробітник відділу управління станом гірничого
масиву, голова Ради молодих вчених Інституту фізики гірничих
процесів Національної академії наук України, секретар Ради молодих
вчених при Відділенні фізики і астрономії Національної академії наук
України)

41. ЧЕБАНОВ Валентин Анатолійович (доктор хімічних наук, професор,
перший заступник генерального директора ДНУ НТК «Інститут
монокристалів» НАН України, завідувач кафедри прикладної хімії
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна,



член-кореспондент Національної академії наук України, консультант
Ради)

42. ШАБЛИСТИЙ Володимир Вікторович (доктор юридичних наук,
доцент, професор кафедри кримінального права та кримінології,
заступник голови Ради молодих вчених Дніпропетровського
державного університету внутрішніх справ)

43. ШЕПІТЬКО Михайло Валерійович (доктор юридичних наук,
професор кафедри кримінального права Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого)

Рішення схвалено одноголосно.

7. Про Стратегічний план розвитку РМУ при МОН.
СЛУХАЛИ: Н.В. Коленду, про Стратегічний план розвитку Ради молодих

учених при МОН у 2022-2026 рр.
УХВАЛИЛИ: затвердити концепт стратегічного плану розвитку Ради

молодих учених при МОН України (Додаток 1). Робочій групі з розробки
Стратегічного плану РМУ при МОН підготувати робочий варіант Стратегічного
плану РМУ при МОН на розгляд РМУ при МОН до листопада 2021 року. РМУ
при МОН розглянути та ухвалити кінцевий варіант Стратегічного плану РМУ
при МОН не пізніше грудня 2021 року.

Рішення схвалено одноголосно.

8. Про результати конкурсу кращих монографій.
СЛУХАЛИ: Г.О. Красовську, про проведення першого конкурсу відбору

кращих монографій молодих учених Радою молодих учених при МОН у 2021
році.

УХВАЛИЛИ: визнати, що конкурс відбувся, стан проведення конкурсу
визнати задовільним. Провести наступний конкурс з 1.09.2021 р. До складу
конкурсної комісії внести зміни, додавши до її складу - Олега Головко - члена
конкурсної комісії. Кандидата економічних наук. Директора Видавничого дому
"Гельветика" (за згодою) (Додаток 6 до Протоколу № 6 від  11 березня 2021
року).

Рішення схвалено одноголосно.

9. Про Положення про “Офіс регіональних зустрічей”.



СЛУХАЛИ: А.О. Хорольського, про погодження ПОЛОЖЕННЯ про проєкт
“Офіс регіональних зустрічей”.

УХВАЛИЛИ: затвердити ПОЛОЖЕННЯ про проєкт “Офіс регіональних
зустрічей” (Додаток 2).

Рішення схвалено одноголосно.

10. Про Положення про проєкт “Книга захиснику”.
СЛУХАЛИ: М.А. Верхотурову про погодження ПОЛОЖЕННЯ про проєкт

“Книга захиснику”.
УХВАЛИЛИ: затвердити ПОЛОЖЕННЯ про проєкт “Книга захиснику”

(Додаток 3).
Рішення схвалено одноголосно.

11. Про зміни до Закону України.
СЛУХАЛИ: О.О. Торбаса про проєкт змін до Закону України "Про наукову

та науково-технічну діяльність".
УХВАЛИЛИ: прийняти проєкт змін до Закону України "Про наукову та

науково-технічну діяльність" та направити їх відповідним листом до Комітету
Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

Рішення схвалено одноголосно.

12. Про долучення до спільноти РМУ при МОН.
12.1.
СЛУХАЛИ: К.Д. Ніколаєва щодо долучення до спільноти Ради молодих

учених при МОН нових асоційованих членів, як: Галина Красовська, Артем
Ріпенко, Ірина Гловюк, Мар'яна Верхотурова, Владислав Сікора.

УХВАЛИЛИ: прийняти нових асоційованих членів у Раду молодих вчених
при МОН.

Рішення схвалено одноголосно.
12.2.
СЛУХАЛИ: А.О. Хорольського, К.Д. Ніколаєва щодо долучення до

спільноти Ради молодих учених при МОН делегованих представників від
обласних державних адміністрацій у якості нових асоційованих членів -
регіональних координаторів.

УХВАЛИЛИ: долучити до спільноти Ради молодих учених при МОН
нових асоційованих членів - регіональних координаторів як:



МАНДИЧ Тамара Михайлівна

ДЕЛЕГАН-КОКАЙКО Світлана Василівна

МАНДИЧ Олександра Валеріївна

ЛИТВИН Олександр Олександрович

ТРИФОНОВА Олена Михайлівна

ЛОЗИНСЬКИЙ Андрій Володимирович
ГАЛАН Ярослав Петрович

ЛУК'ЯНЕНКО Олександр Вікторович

ІВАНЧУК Ярослав Володимирович
РОЛЬ Наталія Валеріївна

РОЙКО Олександр Юрійович

СВЄТЛАКОВА МАРІЯ АНДРІЇВНА

ЯРИМБАШ Дмитро Сергійович
ЗВАРИЧ Роман Євгенович

ШИМАНСЬКА Катерина Володимирівна

Рішення схвалено одноголосно.

13. Різне.
13.1. Щодо підтримки ініціативи.
СЛУХАЛИ: М.А. Верхотурову, щодо підтримки ініціативи благодійного

збору спортивного інвентарю Опитненському закладу загальної середньої освіти
І-ІІІ ступеня освіти Бахмутської міської ради.

УХВАЛИЛИ: підтримати ініціативу благодійного збору спортивного
інвентарю Опитненському закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступеня
освіти Бахмутської міської ради. Визначити відповідальних за це питання: пані
М. Верхотурову та пана М. Шепітько.

Рішення схвалено одноголосно.

13.2. Щодо чергового проведення засідання РМУ при МОН України.



СЛУХАЛИ: О.П. Ващук, щодо проведення чергового засідання (загальні
збори) Ради молодих учених при МОН.

УХВАЛИЛИ: провести чергове засідання (загальні збори) Ради молодих
учених при МОН 12 липня 2021 року об 11-00 годині.

Рішення схвалено одноголосно.

Голова Ради Олеся ВАЩУК

Секретар Ради Кирило НІКОЛАЄВ


