
     

 

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 

ПОСТАНОВА 
. 

    11.03.2020    . 

 

м.Київ 

 

№.     93      . 

 

 

Про внесення змін до Регламенту 

засідань Президії НАН України  

та Бюро Президії НАН України  

 

 

 

Зважаючи на загострення епідеміологічної ситуації в Україні, 

пов’язаної з виникненням і поширенням коронавірусної хвороби,                             

та відповідно до розділу 7 Статуту Національної академії наук України, 

Президія НАН України постановляє:  

1. Внести зміни до Регламенту засідань Президії НАН України                   

та Бюро Президії НАН України, затвердженого постановою Президії 

НАН України від 17.10.2018 № 290, доповнивши пункт 6.1 після абзацу 

другого новими абзацами такого змісту: 

«У виняткових випадках, що об’єктивно унеможливлюють 

особисту присутність членів Президії НАН України (Бюро Президії 

НАН України) на засіданні Президії НАН України (Бюро Президії НАН 

України), рішення, що пов’язані з виникненням надзвичайних ситуацій  

та в інших невідкладних випадках, які потребують оперативного 

вирішення, за рішенням президента НАН України або на вимогу не 

менше однієї третини складу членів Президії НАН України (Бюро 

Президії НАН України) можуть бути прийняті більшістю голосів членів 

Президії НАН України (Бюро Президії НАН України) з правом 

ухвального голосу  від їх загального складу шляхом опитування, про що 

складається протокол з поіменним голосуванням. 

Проєкт рішення разом з бюлетенем для голосування шляхом 

опитування надсилається членам Президії НАН України (Бюро Президії 

НАН України) на електронну пошту. 

Кожен член Президії НАН України (Бюро Президії НАН України) 

обов’язково повідомляється в телефонному режимі про направлення 

зазначених документів на його електронну пошту та про дату закінчення 

отримання заповнених бюлетенів. 
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Бюлетень для голосування шляхом опитування повинен містити: 

питання, винесене на голосування; дату закінчення отримання 

заповнених бюлетенів; варіанти голосування за проєкт рішення                        

(написи «за», «проти», «утримався»), електронну адресу та номер факсу 

для надсилання заповнених бюлетенів. 

Голосування шляхом опитування полягає у власноручному 

заповненні членом Президії НАН України (Бюро Президії НАН 

України) бюлетеня, в якому він має зазначити своє прізвище, ім’я, по 

батькові, проставити позначку напроти відповідного варіанта 

голосування     («за», «проти», «утримався»), підпис та дату підписання. 

Свою позицію щодо проєкту рішення член Президії НАН України 

(Бюро Президії НАН України) доводить до відома шляхом надсилання 

заповненого бюлетеня засобами факсимільного зв’язку, електронною 

поштою або через інші засоби зв’язку (зокрема мобільного) на зазначену 

у ньому електронну адресу або номер факсу.  

У разі, якщо член Президії НАН України (Бюро Президії НАН 

України) не надав відповідь щодо підтримання (непідтримання) проєкту 

рішення в день голосування, він вважається таким, що не голосував, про 

що робиться відповідна відмітка в протоколі.» 

2. 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 

 

 

 


