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Щодо виборчих процесів у 2019 році 

 

 

 

У зв’язку з проведенням в Україні в 2019 році виборів Президента 

України, Верховної Ради України, місцевих виборів, з метою 

забезпечення конституційних прав працівників НАН України та 

враховуючи місце і роль Національної академії наук України в 

суспільному житті держави, Президія НАН України постановляє: 

1. Довести до відома громадськості, політичних партій та їх політичних 

блоків, інших суб’єктів виборчих процесів у 2019 році, що: 

– Національна академія наук України та установи, організації, 

підприємства, які перебувають у її віданні (далі – установи НАН 

України), є державними організаціями і тому створення і діяльність 

організаційних структур політичних партій в НАН України та                              

її установах відповідно до ст.37 Конституції України та ст.6 Закону 

України «Про політичні партії в Україні» не допускається; 

Закони України «Про вибори Президента України», «Про вибори 

народних депутатів України», «Про місцеві вибори» регламентують 

забезпечення вільних виборів, умов для вільного формування волі 

виборців, і, відповідно, НАН України не може впливати на реалізацію 

виборчих прав членів Академії та працівників установ НАН України, 

підтримуючи ті чи інші кандидатури. 

2. Рекомендувати керівникам установ НАН України утримуватися від 

залучення установ до заходів, пов’язаних з передвиборною агітацією, 

крім випадків, визначених законами України «Про вибори Президента 

України», «Про вибори народних депутатів України», «Про місцеві 

вибори». 

3. Привернути увагу членів Національної академії наук України, 

працівників установ НАН України, які, реалізуючи свої громадянські 

права, беруть участь у виборчих процесах, на недопустимість виступів у 

передвиборній агітації від імені Національної академії наук України і 

проголошення особистої або партійної позиції як таких, що 

підтримуються Національною академією наук України. 
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4. Науково-організаційному відділу Президії НАН України забезпечити 

доведення цієї постанови через засоби масової інформації. 

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на головного 

вченого секретаря НАН України академіка НАН України В.Л.Богданова. 

 

 

 

 

 

                      Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                                  Б.Є.Патон 

 

 

         Головний учений секретар 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                            В.Л.Богданов 

 


