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Про проведення сесії Загальних зборів НАН України
та загальних зборів відділень НАН України
Відповідно до частин 11, 12 статті 17 Закону України «Про
наукову і науково-технічну діяльність», пунктів 4.1–4.5, 7.3–7.8 Статуту
Національної академії наук України, пунктів 5–8, 10–13 Положення про
відділення НАН України Президія НАН України постановляє:
1. Провести сесію Загальних зборів НАН України та загальних
зборів відділень НАН України 13–17 квітня 2020 року за таким графіком:
13 квітня – звітні загальні збори відділень НАН України;
14 квітня – звітні Загальні збори НАН України;
15 квітня – Загальні збори НАН України з виборів Президента
НАН України;
16 квітня – загальні збори відділень НАН України з виборів
академіків-секретарів, заступників академіків-секретарів та членів бюро
відділень;
17 квітня – Загальні збори НАН України з виборів членів Президії
НАН України (першого віце-президента, віце-президентів НАН України,
головного вченого секретаря НАН України, інших членів Президії НАН
України, затвердження академіків-секретарів відділень НАН України).
2. Відділу наукових і керівних кадрів НАН України:
2.1. Забезпечити оприлюднення оголошення про проведення
виборів Президента НАН України та членів Президії НАН України
у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження
та на офіційному веб-сайті НАН України не пізніше 15 лютого 2020 р.
2.2. До 25 лютого 2020 р. внести для затвердження Президією
НАН України квоти делегування наукових працівників трудовими
колективами наукових установ Академії для участі у сесії Загальних
зборів НАН України для відділень НАН України та установ при Президії
НАН України у кількості, що становить не менше половини кількості
дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАН України,
які беруть участь у сесії, згідно з абзацом першим частини 8
статті 17 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
та пунктом 4.2 Статуту НАН України.

2
3. Відділенням НАН України до 6 березня 2020 р. розподілити
зазначені у п.2.2 цієї постанови квоти пропорційно до частки наукових
працівників кожної з наукових установ відділення у загальній кількості
наукових працівників відділення і довести їх до наукових установ
відділення з метою визначення й делегування трудовими колективами
наукових працівників для участі у сесії Загальних зборів НАН України.
4. Науково-організаційному відділу Президії НАН України
до 6 березня 2020 р. за узгодженням з головним ученим секретарем НАН
України розподілити зазначені у п.2.2 цієї постанови квоти та довести їх
до наукових установ при Президії НАН України з метою визначення
й делегування трудовими колективами наукових працівників для участі
у сесії Загальних зборів НАН України.
5. При проведенні виборів Президента НАН України та членів
Президії НАН України керуватися нормами Закону України «Про
наукову і науково-технічну діяльність» та Статуту НАН України:
5.1. Президія НАН України обирається Загальними зборами НАН
України у складі Президента НАН України, першого віце-президента,
віце-президентів НАН України, головного вченого секретаря НАН
України, академіків-секретарів відділень НАН України, а також інших
членів Президії НАН України терміном на п’ять років.
Президент НАН України, перший віце-президент, віце-президенти
НАН України, головний учений секретар НАН України, академікисекретарі відділень НАН України, інші члени Президії НАН України
не можуть обіймати своїх посад більше ніж два строки. Згідно
з частиною 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України
«Про наукову і науково-технічну діяльність», який набрав чинності
13 січня 2016 року, Президент, перший віце-президент, віце-президент,
головний учений секретар, академіки-секретарі відділень та члени
Президії Національної академії наук України, які перебували на своїх
посадах на момент набрання чинності цим Законом, мають право після
закінчення строку своїх повноважень бути обраними ще на один строк.
Кількість членів Президії НАН України визначається Загальними
зборами НАН України.
Президія виконує свої обов’язки до обрання нового складу
Президії НАН України.
5.2. Загальні збори НАН України мають право ухвалювати
рішення про обрання Президента НАН України та членів Президії НАН
України (першого віце-президента, віце-президентів НАН України,
головного вченого секретаря НАН України, академіків-секретарів
відділень НАН України, а також інших членів Президії НАН України),
якщо на їх сесії присутні не менше двох третин облікового складу
дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів НАН України та
наукових працівників, делегованих трудовими колективами наукових
установ НАН України у кількості, що становить не менше половини
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кількості дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАН
України, які беруть участь у сесії, згідно з абзацом першим частини 8
статті 17 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
та пунктом 4.2 Статуту Національної академії наук України.
5.3. Президент НАН України обирається Загальними зборами НАН
України таємним голосуванням з числа зареєстрованих Президією НАН
України кандидатів.
5.4. Право висунення кандидата на посаду Президента НАН
України належить Президії НАН України, науковим установам НАН
України, дійсним членам (академікам) НАН України та членамкореспондентам НАН України.
5.5. Кандидатом на посаду Президента НАН України може бути
особа, яка є дійсним членом (академіком) НАН України.
5.6. Обраним на посаду Президента НАН України вважається
кандидат, який за результатами таємного голосування набрав більше
половини голосів від загальної кількості учасників сесії Загальних зборів
НАН України, які мають право ухвального голосу.
5.7. Кожен з учасників виборів може голосувати на виборах
Президента НАН України лише за одного кандидата.
5.8. У разі, коли жоден із кандидатів на посаду Президента НАН
України не отримав під час голосування необхідної більшості голосів,
проводиться другий тур за участю двох кандидатів, які отримали
у першому турі найбільшу кількість голосів. Якщо більше двох
кандидатів набрали у першому турі найбільшу і при цьому рівну
кількість голосів, усі вони беруть участь у другому турі голосування.
У другому турі виборів обраним вважається той кандидат, який
отримав більшу порівняно з іншими кандидатами кількість голосів.
У разі, коли у виборах на посаду Президента НАН України
брав участь один кандидат, який не отримав під час голосування
необхідної більшості голосів, вибори вважаються такими, що
не відбулися, і Загальні збори НАН України приймають рішення про
проведення нових виборів не пізніше, ніж через шість місяців.
5.9. Перший віце-президент, віце-президенти НАН України
та головний учений секретар НАН України обираються Загальними
зборами НАН України з числа дійсних членів (академіків) НАН України
і членів-кореспондентів НАН України згідно з пунктом 7.6 Статуту НАН
України таємним голосуванням більшістю голосів від загального числа
учасників сесії Загальних зборів НАН України, які мають право
ухвального голосу.
5.10. Академіки-секретарі відділень обираються загальними
зборами відповідного відділення НАН України, у сесіях яких беруть
участь всі дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАН
України, що входять до складу відділення, а також делеговані
представники (кандидати наук, доктори філософії, доктори наук)
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наукових колективів установ відділення у кількості, яка дорівнює
половині облікового складу дійсних членів і членів-кореспондентів, що
беруть участь у роботі сесії загальних зборів відділення. Право
висунення кандидатур академіків-секретарів відділень належить вченим
радам наукових установ, дійсним членам (академікам) та членамкореспондентам НАН України, які належать до відповідного відділення.
Академіком-секретарем відділення НАН України може бути
обрана особа, яка є дійсним членом (академіком) або членомкореспондентом НАН України.
Академіки-секретарі відділень НАН України, обрані в
установленому порядку, затверджуються Загальними зборами НАН
України у складі Президії НАН України.
5.11. Інші члени Президії НАН України, окрім визначених
пунктами 5.3, 5.9, 5.10 цієї постанови, обираються Загальними зборами
НАН України згідно з пунктом 7.8 Статуту НАН України таємним
голосуванням більшістю голосів від загального числа учасників
Загальних зборів, які мають право ухвального голосу. Іншим членом
Президії НАН України може бути обрана особа, яка:
– є дійсним членом (академіком) або членом-кореспондентом
НАН України;
– має науковий ступінь доктора наук та працює за основним
місцем роботи в науковій установі НАН України і є представником
наукової громадськості як член наукового комітету, наукової ради,
наукової комісії, вченої ради наукової установи, іншого об’єднання
вчених.
6. Встановити, що:
6.1. Кандидат на посаду Президента НАН України, висунутий
згідно з абзацом третім частини 11 статті 17 Закону України
«Про наукову і науково-технічну діяльність» та пунктом 7.5.1 Статуту
НАН України Президією НАН України, науковою установою НАН
України, дійсним членом (академіком) або членом-кореспондентом
НАН України, має:
 вільно володіти державною мовою;
 мати досвід керівної науково-організаційної роботи не менше
10 років.
Не може бути висунута і зареєстрована кандидатом на посаду
Президента НАН України особа, яка:
 за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої
обмежена;
 має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не
погашена або не знята в установленому законом порядку;
 за рішенням суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

5
 за рішенням суду була визнана винною у вчиненні
корупційного правопорушення – протягом року з дня набрання
відповідним рішенням суду законної сили;
 піддавалася адміністративному стягненню за корупційне
правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням
суду законної сили.
6.2. Висунуті в установленому порядку кандидати на посаду
Президента НАН України протягом одного місяця з дня оприлюднення
оголошення про проведення виборів подають до Президії НАН України
особисто або надсилають поштою такі документи:
 подання про висунення у формі рішення Президії НАН
України, рішення вченої ради або загальних зборів (конференції)
трудового колективу, або зборів колективу наукових працівників
наукової установи НАН України, особистого листа дійсного члена
(академіка) або члена-кореспондента НАН України з відповідним
мотивуванням;
 письмову згоду на балотування;
 виборчу програму;
 анкету наукового працівника (особовий листок з обліку кадрів)
з фотографією;
 автобіографію;
 список наукових праць;
 довідку про відсутність судимості;
 інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які
вчинили корупційні правопорушення;
 інформацію (у довільній формі) про подання електронної
декларації кандидата на посаду особи, уповноваженої на виконання
функцій держави, за минулий рік;
 письмову згоду на обробку персональних даних.
У разі надіслання документів поштою датою подання документів
вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.
Документи, подані претендентами після закінчення встановленого
строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.
6.3. Прийом документів та реєстрація висунутих кандидатів
на посаду Президента НАН України покладається на Відділ наукових
і керівних кадрів НАН України. Кандидатові може бути відмовлено
в реєстрації у разі:
 виявлення його невідповідності хоча б одній з встановлених
вимог;
 неподання хоча б одного з визначених документів;
 подання неправдивих відомостей;
 висунення не в установленому порядку.
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Рішення про відмову в реєстрації приймає Президія НАН України,
про що кандидата має бути повідомлено письмово у тижневий строк
з дня прийняття рішення з поверненням поданих документів.
6.4. Відділ наукових і керівних кадрів НАН України забезпечує
оприлюднення списку висунутих кандидатів на посаду Президента
НАН України у засобах масової інформації загальнодержавної сфери
розповсюдження та на офіційному веб-сайті НАН України не пізніше
ніж за два тижні до виборів. У цей же строк на офіційному веб-сайті
НАН України розміщуються виборчі програми кандидатів.
6.5. Кандидат має право:
 проводити зустрічі з працівниками наукових установ НАН
України та представниками громадськості;
 визначати не більше двох спостерігачів за ходом голосування
на сесії Загальних зборів НАН України з правом бути присутніми під час
проведення підрахунку голосів та складання протоколу про результати
голосування;
 зняти шляхом подання особистої заяви свою кандидатуру з
балотування у будь-який час між реєстрацією та початком таємного
голосування Загальних зборів НАН України.
Кандидат може мати інші права, які випливають з його участі
у виборах і передбачені Статутом НАН України.
Усі кандидати мають рівні права.
6.6. Прийом документів та реєстрацію висунутих кандидатів на
посади академіків-секретарів відділень НАН України здійснюють бюро
відповідних відділень протягом одного місяця з дня оприлюднення
оголошення про проведення виборів з урахуванням вимог, зазначених
у абзацах другому – восьмому пункту 6.1 цієї постанови.
6.7. Відділ наукових і керівних кадрів НАН України за поданням
бюро відділень НАН України забезпечує оприлюднення списків
висунутих кандидатів на посади академіків-секретарів відділень у
засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження
та на офіційному веб-сайті НАН України не пізніше ніж за два тижні до
виборів. У цей же строк на офіційному веб-сайті НАН України
розміщуються виборчі програми кандидатів.
6.8. Загальні збори НАН України проводять обговорення
зареєстрованих кандидатів на посаду Президента НАН України в
алфавітному порядку. Право виступу в обговоренні мають всі учасники
сесії Загальних зборів.
6.9. Для проведення таємного голосування та підрахунку голосів
учасники сесії Загальних зборів НАН України, які мають право
ухвального голосу, обирають лічильну комісію з числа членів (дійсних
членів (академіків) та членів-кореспондентів) НАН України і наукових
працівників, делегованих трудовими колективами наукових установ
НАН України для участі у сесії Загальних зборів.
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Лічильна комісія обирає з свого складу голову та секретаря,
проводить підрахунок голосів та складає протокол про результати
голосування. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням
простою більшістю голосів членів комісії. У разі рівної кількості
голосів, поданих «за» та «проти» ухвалення рішення, голос голови
комісії є вирішальним.
6.10. Для таємного голосування з обрання Президента НАН
України учасникам Загальних зборів НАН України, які мають право
ухвального голосу, видаються бюлетені. Виборчий бюлетень містить
прізвища, імена, по батькові всіх зареєстрованих кандидатів на посаду
Президента НАН України, розташовані в алфавітному порядку, та ким
висунуті. Праворуч напроти відомостей про кожного кандидата
розташовується порожній квадрат. Після прізвищ кандидатів у бюлетені
міститься запис «проти всіх», праворуч від якого також розташовується
порожній квадрат. Кожен учасник Загальних зборів має право
проголосувати лише за одного кандидата на посаду Президента НАН
України або проголосувати проти всіх. Той, хто голосує, робить
в одному з квадратів позначку «плюс» або іншу, яка засвідчує
волевиявлення. Якщо позначку зроблено більше ніж в одному квадраті,
або не зроблено в жодному з квадратів, або з інших причин неможливо
встановити волевиявлення того, хто голосує, бюлетень визнається
недійсним.
Бюлетені таємного голосування виготовляються за одну добу
до виборів. Якщо у час між виготовленням бюлетенів і початком
таємного голосування хтось із кандидатів зняв свою кандидатуру
з балотування, його прізвище викреслюється лічильною комісією
з бюлетеня у присутності спостерігачів.
6.11. Після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу
голова лічильної комісії доповідає Загальним зборам НАН України про
результати таємного голосування. За доповіддю голови лічильної комісії
учасники сесії Загальних зборів, які мають право ухвального голосу,
приймають згідно з пунктами 7.5.3, 7.5.5 Статуту НАН України одне
з двох рішень:
 про обрання Президентом НАН України кандидата, який
за результатами таємного голосування набрав більше половини голосів
від загальної кількості учасників сесії Загальних зборів НАН України,
які мають право ухвального голосу;
 про проведення другого туру голосування у разі, коли жоден із
кандидатів на посаду Президента НАН України не отримав під час
голосування необхідної більшості голосів. Другий тур проводиться
за участю двох кандидатів, які отримали у першому турі найбільшу
кількість голосів. Якщо більше двох кандидатів набрали у першому турі
найбільшу і при цьому рівну кількість голосів, усі вони беруть участь
у другому турі голосування.
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6.12. У другому турі виборів обраним вважається той кандидат,
який отримав більшу порівняно з іншими кандидатами кількість голосів.
У разі, коли у виборах на посаду Президента НАН України брав участь
один кандидат, який не отримав під час голосування необхідної
більшості голосів, або коли у другому турі кандидати отримали рівну
кількість голосів, вибори вважаються такими, що не відбулися,
і учасники сесії Загальних зборів, які мають право ухвального голосу,
згідно з пунктом 7.5.5 Статуту НАН України приймають рішення про
проведення нових виборів не пізніше, ніж через шість місяців. У цьому
випадку Президент і Президія НАН України виконують свої обов’язки
до обрання нового складу Президії.
6.13. За поданням обраного Президента НАН України Загальні
збори визначають кількість членів Президії НАН України.
6.14. Для таємного голосування з обрання першого віцепрезидента, віце-президентів НАН України та головного ученого
секретаря НАН України учасникам Загальних зборів НАН України,
які мають право ухвального голосу, видаються бюлетені. Виборчий
бюлетень містить прізвища, імена, по батькові, академічні звання
кандидатів та на які посади висуваються. Праворуч напроти відомостей
про кожного кандидата розташовуються два порожніх квадрати
з написами «обрати» і «відхилити». Той, хто голосує, робить в одному
з квадратів напроти відомостей про кожного кандидата позначку «плюс»
або іншу, яка засвідчує волевиявлення. Якщо позначку зроблено в обох
квадратах, або не зроблено в жодному з квадратів, або з інших причин
неможливо встановити волевиявлення того, хто голосує, бюлетень
визнається недійсним стосовно даної кандидатури.
6.15. Для таємного голосування із затвердження академіківсекретарів відділень НАН України учасникам Загальних зборів НАН
України, які мають право ухвального голосу, видаються бюлетені.
Виборчий бюлетень містить прізвища, імена, по батькові, академічні
звання кандидатів та на які посади обрані. Праворуч напроти відомостей
про кожного кандидата розташовуються два порожніх квадрати
з написами «затвердити» і «відхилити». Той, хто голосує, робить
напроти відомостей про кожного кандидата в одному з квадратів
позначку «плюс» або іншу, яка засвідчує волевиявлення. Якщо позначку
зроблено в обох квадратах, або не зроблено в жодному з квадратів, або з
інших причин неможливо встановити волевиявлення того, хто голосує,
бюлетень визнається недійсним стосовно даної кандидатури.
6.16. Для таємного голосування з обрання інших членів Президії
НАН України учасникам Загальних зборів НАН України, які мають
право ухвального голосу, видаються бюлетені. Виборчий бюлетень
містить прізвища, імена, по батькові, академічні звання або наукові
ступені кандидатів. Праворуч напроти відомостей про кожного
кандидата розташовуються два порожніх квадрати з написами «обрати»
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і «відхилити». Той, хто голосує, робить напроти відомостей про кожного
кандидата в одному з квадратів позначку «плюс» або іншу, яка засвідчує
волевиявлення. Якщо позначку зроблено в обох квадратах, або не
зроблено в жодному з квадратів, або з інших причин неможливо
встановити волевиявлення того, хто голосує, бюлетень визнається
недійсним стосовно даної кандидатури.
6.17. Відділ наукових і керівних кадрів НАН України забезпечує
оприлюднення повідомлення про обрання Президента НАН України та
членів Президії НАН України у засобах масової інформації
загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті
НАН України протягом тижня після виборів.
7. 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

