ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 170
м.Київ

«09» 03 2017 р.

Про затвердження форми бюлетеня таємного
голосування та протоколу засідання виборчої
комісії по обранню керівника (директора)
наукової установи НАН України
Відповідно до Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання
керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 998 «Деякі питання обрання та
призначення керівника державної наукової установи», та з метою належного
забезпечення процесу організації й проведення виборів керівника (директора)
наукової установи НАН України:
1. Затвердити форми документів, що додаються:
1.1. Форма № 1. Бюлетень таємного голосування з обрання керівника
(директора) наукової установи НАН України (у разі висунення декількох
кандидатів на посаду керівника).
1.2. Форма № 2. Бюлетень таємного голосування з обрання керівника
(директора) наукової установи НАН України (у разі висунення одного
кандидата на посаду керівника).
1.3. Форма № 3. Протокол засідання виборчої комісії з обрання
керівника (директора) наукової установи НАН України.
2. Відділенням НАН України та Відділу наукових і керівних кадрів НАН
України надавати науковим установам НАН України методичну допомогу
щодо використання затверджених форм документів при проведенні виборів
керівника установи.
Перший віце-президент
Національної академії наук України
академік НАН України

А.Г.Наумовець

Головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України

В.Л.Богданов

Затверджено
розпорядженням Президії НАН України
від 09.03.2017 № 170
Форма №1
( у разі висунення декількох кандидатів
на посаду керівника
наукової установи НАН України)

БЮЛЕТЕНЬ
таємного голосування з обрання керівника (директора)
___________________________________________________________________
(найменування наукової установи НАН України)
«__»___________ 20___ року
Виборець може голосувати лише за одного кандидата або не
підтримувати жодного.
Той, хто голосує, робить проти прізвища одного з кандидатів позначку
“плюс” або іншу, що засвідчує волевиявлення, у квадраті з написом
«ОБРАТИ». Якщо особа, яка бере участь у голосуванні, не підтримує жодного
кандидата, ставиться позначка «плюс» або інша у квадраті відповідного рядка
бюлетеня.
Якщо позначки зроблено у двох або більше рядках або не зроблено
позначки в жодному рядку, чи неможливо з інших причин встановити зміст
волевиявлення того, хто голосує, бюлетень вважається недійсним.

№

Прізвище, ім’я та

з/п

по батькові кандидата

НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА

ОБРАТИ

Затверджено
розпорядженням Президії НАН України
від 09.03.2017 № 170
Форма №2
( у разі висунення одного кандидата
на посаду керівника
наукової установи НАН України)

БЮЛЕТЕНЬ
таємного голосування з обрання керівника (директора)
___________________________________________________________________
(найменування наукової установи НАН України)
«__»___________ 20___ року
Той, хто голосує, робить проти прізвища кандидата в бюлетені
позначку “плюс” або іншу, що засвідчує волевиявлення, в одному з квадратів
з написами “обрати” або “відхилити”.
Якщо позначки зроблено в обох квадратах, або не зроблено позначки в
жодному з квадратів, або неможливо з інших причин встановити зміст
волевиявлення того, хто голосує, бюлетень вважається недійсним.

Прізвище, ім’я та
по батькові кандидата

ОБРАТИ

ВІДХИЛИТИ

Затверджено
розпорядженням Президії НАН України
від 09.03.2017 № 170
Форма №3
ПРОТОКОЛ
засідання виборчої комісії з обрання керівника (директора)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(найменування наукової установи НАН України)
«__»___________ 20___ року
Присутні члени комісії: голова________________________________
члени комісії________________________________________________
____________________________________________________________
секретар____________________
Присутні:
члени організаційного комітету_________________________________
____________________________________________________________
спостерігачі (не більше двох осіб)від кожного кандидата________
___________________________________________________________
громадські спостерігачі (не більше трьох), акредитовані організаційним
комітетом___________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
представник Президії НАН України____________________________
представник Міністерства освіти і науки України________________
Присутні кандидати на посаду керівника (директора)______________
_________________________НАН України
(найменування установи)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові кандидатів)

Станом на _______________2017 року фактична чисельність штатних
наукових працівників ___________________________________НАН України
(найменування установи)

складає____осіб.
Збори колективу наукових працівників установи, відповідно до п.3.12.3.
Статуту НАН України, правомочні проводити вибори керівника установи,
якщо на засіданні присутні не менше двох третин фактичної чисельності
штатних наукових працівників, а саме_____осіб. Перед початком зборів
зареєструвалося _______наукових працівників.
Для
проведення
таємного
голосування
було
виготовлено
________бюлетенів, роздано ______ бюлетенів. При відкритті урни в ній
виявлено ______ бюлетенів.

Для обрання керівника (директора)______________________________
(найменування установи)

_______НАН України необхідно, щоб, згідно з п.3.12.4.Статуту НАН України,
кандидат на посаду керівника (директора) набрав:
— не менше двох третин голосів виборців, тобто ______ голосів
або
— більше 50 відсотків, коли за кандидата проголосувало менше двох
третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових
працівників, тобто ___ голосів.
Наслідки
таємного
голосування
по
виборах
керівника
(директора)________________________________________________НАН України
(найменування установи)

Прізвище, ім'я та по батькові

За

Проти

Недійсні

НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА

Згідно з наслідками таємного голосування та з п.3.12.4 Статуту НАН
України вважається обраним на посаду керівника
_______________________________________________________НАН України
(найменування установи)

— _________________________________ , який набрав не менше двох третин
(прізвище, ім’я та по батькові обраної особи)

голосів виборців. А саме:_____голосів
або

— ______________________________, за якого проголосувало понад 50
(прізвище, ім’я та по батькові обраної особи)

відсотків виборців, але менше, ніж дві третини. А саме:_____голосів.
Цей протокол складено виборчою комісією у двох примірниках, кожен з
яких має однакову юридичну силу.
Бюлетені і список наукових працівників, яким видано бюлетені для
голосування, додаються до цього протоколу.
Голова виборчої комісії
Члени виборчої комісії:

Секретар виборчої комісії

