
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО- 

КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР

НАКАЗ

^  .08.2019 м. Київ

Про персональний склад 
конкурсної комісії

Відповідно до наказу МВС від 11.03.2019 № 160 «Про затвердження 
Положення про проведення конкурсу на заміщення (комплектування) 
вакантних наукових посад у наукових установах, що належать до сфери 
управління Міністерства внутрішніх справ України, закладах вищої освіти із 
специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для 
Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України, та 
вищих військових навчальних закладах Національної гвардії України», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.04.2019 за № 330/33301 і 
пп. 4 п. 5 Положення про Державний науково-дослідний експертно- 
криміналістичний центр МВС України, затвердженого наказом МВС від 
31.01.2017 № 77, у редакції наказу МВС від 11.06.2019 № 477, та з метою 
забезпечення якісного добору претендентів на посади наукових працівників 
Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС 
України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити персональний склад конкурсної комісії Державного 
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України із 
проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад 
(далі -  Комісія), що додається.

2. Установити, що Комісія діє на підставі Положення про проведення 
конкурсу на заміщення (комплектування) вакантних наукових посад у наукових 
установах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ 
України, закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які 
здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і 
Національної поліції України, та вищих військових навчальних закладах 
Національної гвардії України, затвердженого наказом МВС від 11.03.2019 
№ 160.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДНДЕКЦ МВС 
С6  .08.2019 №

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
конкурсної комісії Державного науково-дослідного експертно- 

криміналістичного центру МВС України із проведення конкурсу на 
заміщення вакантних наукових посад

Голова комісії -  перший заступник директора Кримчук Сергій Григорович. 
Заступник голови комісії -  заступник директора Дубонос Костянтин 
Валентинович. ✓

Члени комісії:

Ковальов Костянтин Миколайович, заступник директора;
Чечіль Юрій Олексійович, заступник директора;
Шарай Людмила Григорівна, завідувач лабораторії навчальної та 

наукової роботи;
Власов Андрій Васильович, завідувач відділу власної безпеки та 

внутрішнього аудиту;
Губенко Вячеслав Володимирович, завідувач відділу кадрового 

менеджменту;
Татарнікова Тетяна Олександрівна, завідувач відділу менеджменту

якості;
Юдіна Ірина Валеріївна, завідувач відділу юридичного забезпечення; 
Остролуцька Любов Сергіївна, психолог сектору практичної психології 

відділу кадрового менеджменту.

Секретар комісії: У сова Марія Володимирівна, провідний фахівець сектору 
організаційно-штатної роботи відділу кадрового менеджменту.

Завідувач відділу кадрового менеджменту В. Губенко


