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Про внесення змін до складу 
Ради молодих учених

Відповідно до пункту 4.4 Положення про Раду молодих учених, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.11.2014 
№ 1384, та рішення Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки 
України (протокол від 17.12.2015 № 7)

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до складу Ради молодих учених при Міністерстві 
освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 26.01.2015 № 49 «Про затвердження складу Ради молодих 
учених», виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності 
Міністра (патронатна служба) (Загоруйко Ю. А.) у встановленому порядку 
зробити відмітку у справах архіву.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра Стріху М. В.

Міністр С. М. Квіт
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