
     

 

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 

ПОСТАНОВА 
. 

    07.09.2020    . 

 

м.Київ 

 

№.     138      . 

 

 

Про порядок проведення виборчої  

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, постанови Президії НАН України                                       

від 25.03.2020 № 95 та з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів 

України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із 

значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» Президія НАН України 

постановляє: 

1. Провести виборчу сесію Загальних зборів НАН України та 

загальних зборів відділень НАН України з дотриманням обмежувальних 

заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню в Україні 

коронавірусу COVID-19. Дату та програму проведення сесії визначити 

окремим рішенням Президії НАН України.  

2. Загальні збори відділень НАН України з обрання академіків-

секретарів, заступників академіків-секретарів та членів бюро відділень 

провести відповідно до пунктів 5, 6, 11, 15 Положення про відділення 

НАН України, затвердженого постановою Президії НАН України                    

від 14.09.2016 № 181, з дотриманням запобіжних протиепідемічних 

заходів (масочний режим, дотримання соціальної дистанції, дезінфекція 

тощо).  
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3. З метою дотримання заходів безпеки та протидії можливому 

поширенню коронавірусу COVID-19 визнати за необхідне: 

3.1. Провести виборчу сесію Загальних зборів НАН України                     

у розосередженому режимі з утворенням виборчих дільниць. 

3.2. Провести обговорення висунутих кандидатур на посади 

президента НАН України та членів Президії НАН України у режимі 

відеоконференції. 

4. Затвердити Порядок проведення виборчої сесії Загальних зборів 

НАН України (додається). 

5. Академікам-секретарям відділень НАН України разом з головами 

відповідних секцій НАН України у тижневий строк розробити та подати 

на затвердження Президії НАН України пропозиції: 

5.1. Про розташування виборчих дільниць з виборів президента 

НАН України та членів Президії НАН України з урахуванням чинних 

обмежень щодо проведення масових зібрань під час карантину та 

можливостей комунікації з Великим конференц-залом НАН України                 

у режимі відеоконференції. 

5.2. Про склад дільничних виборчих комісій. 

6. Вибори президента НАН України та 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) 

провести з дотриманням вимог пунктів 5–6 постанови Президії НАН 

України від 29.01.2020 № 36 «Про проведення сесії Загальних зборів НАН 

України та загальних зборів відділень НАН України» й згаданого 

Порядку (додається). 

7. Взяти до відома, що: 

7.1. Звіт про діяльність Національної академії наук України                          

у 2015–2019 роках затверджено більшістю голосів учасників сесії 

Загальних зборів, які мають право ухвального голосу, в дистанційному 

режимі. 
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7.2. Розпорядженням Президії НАН України від 03.06.2020 № 255 

затверджено списки наукових працівників, делегованих трудовими 

колективами наукових установ НАН України для участі у сесії Загальних 

зборів НАН України з правом ухвального голосу, в кількості 269 осіб. 

8. Визнати такими, що втратили чинність: 

8.1. Пункт 1 постанови Президії НАН України від 29.01.2020 № 36 

«Про проведення сесії Загальних зборів НАН України та загальних зборів 

відділень НАН України». 

8.2. Постанову Президії НАН України від 26.02.2020 № 65 «Про 

організацію проведення звітних сесій Загальних зборів НАН України та 

загальних зборів відділень НАН України». 

8.3. Розпорядження Президії НАН України від 03.03.2020 № 145 

«Про організацію проведення сесій Загальних зборів НАН України з 

виборів Президента НАН України і членів Президії НАН України та 

загальних зборів відділень НАН України з виборів академіків-секретарів, 

заступників академіків-секретарів і членів бюро відділень НАН України». 

9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на головного 

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

 

 

 

 

 

                   В.о.президента  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                                                 В.П.Горбулін 

 

 

         Головний учений секретар 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                             В.Л.Богданов 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Президії НАН України                                                                    

від 07.09 2020 № 138      

 

 

ПОРЯДОК 

проведення виборчої сесії Загальних зборів НАН України  

 

 

1. Засідання сесії Загальних зборів НАН України (перший та третій 

дні) із виборів президента НАН України і 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) проводяться 

в розосередженому режимі з утворенням виборчих дільниць, 

забезпеченням аудіо- та відеозв’язку з ними і створенням необхідних 

умов для проведення таємного голосування (кабіни, виборчі скриньки 

тощо). Засідання проводяться з неухильним дотриманням запобіжних 

протиепідемічних заходів (масочний режим, дотримання соціальної 

дистанції, дезінфекція тощо). 

Виборча дільниця № 1 – Відділення математики НАН України             

(31 учасник з правом ухвального голосу, в т.ч. 8 академіків НАН України, 

12 членів-кореспондентів НАН України та 11 наукових працівників, 

делегованих трудовими колективами наукових установ Відділення 

математики НАН України).  

Виборча дільниця № 2 – Відділення інформатики НАН України            

(38 учасників з правом ухвального голосу, в т.ч. 7 академіків НАН 

України, 17 членів-кореспондентів НАН України та 14 наукових 

працівників, делегованих трудовими колективами наукових установ 

Відділення інформатики НАН України).  

Виборча дільниця № 3 – Відділення механіки НАН України               

(43 учасники з правом ухвального голосу, в т.ч. 11 академіків НАН 

України, 19 членів-кореспондентів НАН України та 13 наукових 

працівників, делегованих трудовими колективами наукових установ 

Відділення механіки НАН України).  

Виборча дільниця № 4 – Відділення фізики і астрономії НАН 

України (86 учасників з правом ухвального голосу, в т.ч. 13 академіків 

НАН України, 42 члени-кореспонденти НАН України та 31 науковий 

працівник, делегований трудовими колективами наукових установ 

Відділення фізики і астрономії НАН України).  

Виборча дільниця № 5 – Відділення наук про Землю НАН України 

(42 учасники з правом ухвального голосу, в т.ч. 9 академіків НАН 

України, 18 членів-кореспондентів НАН України та 15 наукових 

працівників, делегованих трудовими колективами наукових установ 

Відділення наук про Землю НАН України).  
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Виборча дільниця № 6 – Відділення фізико-технічних проблем 

матеріалознавства НАН України (81 учасник з правом ухвального голосу, 

в т.ч. 14 академіків НАН України, 34 члени-кореспонденти НАН України 

та 33 наукових працівники, делеговані трудовими колективами наукових 

установ Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН 

України).  

Виборча дільниця № 7 – Відділення фізико-технічних проблем 

енергетики НАН України (60 учасників з правом ухвального голосу,                     

в т.ч. 10 академіків НАН України, 29 членів-кореспондентів НАН України 

та 21 науковий працівник, делегований трудовими колективами наукових 

установ Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України).  

Виборча дільниця № 8 – Відділення ядерної фізики та енергетики 

НАН України (35 учасників з правом ухвального голосу, в.т. 7 академіків 

НАН України, 14 членів-кореспондентів НАН України та 14 наукових 

працівників, делегованих трудовими колективами наукових установ 

Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України).  

Виборча дільниця № 9 – Відділення хімії НАН України                                  

(46 учасників з правом ухвального голосу, в т.ч. 5 академіків НАН 

України, 23 члени-кореспонденти НАН України та 18 наукових 

працівників, делегованих трудовими колективами наукових установ 

Відділення хімії НАН України).  

Виборча дільниця № 10 – Відділення біохімії, фізіології і 

молекулярної біології НАН України (66 учасників з правом ухвального 

голосу, в т.ч. 13 академіків НАН України, 29 членів-кореспондентів НАН 

України та 24 наукових працівники, делеговані трудовими колективами 

наукових установ Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології 

НАН України).  

Виборча дільниця № 11 – Відділення загальної біології НАН 

України (39 учасників з правом ухвального голосу, в т.ч. 7 академіків 

НАН України, 18 членів-кореспондентів НАН України та 14 наукових 

працівників, делегованих трудовими колективами наукових установ 

Відділення загальної біології НАН України).  

Виборча дільниця № 12 – Відділення економіки НАН України                   

(50 учасників з правом ухвального голосу, в т.ч. 8 академіків НАН 

України, 24 члени-кореспонденти НАН України та 18 наукових 

працівників, делегованих трудовими колективами наукових установ 

Відділення економіки НАН України).  

Виборча дільниця № 13 – Відділення історії, філософії та права 

НАН України (54 учасники з правом ухвального голосу, в т.ч. 7 академіків 

НАН України, 27 членів-кореспондентів НАН України та 20 наукових 

працівників, делегованих трудовими колективами наукових установ 

Відділення історії, філософії та права НАН України).  
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Виборча дільниця № 14 – Відділення літератури, мови та 

мистецтвознавства НАН України (25 учасників з правом ухвального 
голосу, в т.ч. 6 академіків НАН України, 10 членів-кореспондентів НАН 
України та 9 наукових працівників, делегованих трудовими колективами 
наукових установ Відділення літератури, мови та мистецтвознавства 
НАН України).  

Виборча дільниця № 15 – головуючий на Загальних зборах НАН 
України, члени Бюро Президії НАН України, інші члени Президії                 
(крім академіків-секретарів відділень), радники Президії НАН України, 
кандидати на посаду президента НАН України*, делеговані наукові 
працівники установ при Президії НАН України та апарату Президії НАН 
України (місцезнаходження: Великий конференц-зал НАН України – 
м.Київ, вул.Володимирська, 55). 44 учасники з правом ухвального голосу 
(30 академіків НАН України, один член-кореспондент НАН України,                   
13 наукових працівників, делегованих трудовими колективами наукових 
установ при Президії НАН України та апарату Президії НАН України).  

2. Для презентації виборчих програм та обговорення на виборчу 
дільницю № 15 запрошуються усі висунуті кандидати на посаду 
президента НАН України. Для доповідей кандидатів, відповідей на 
запитання та виступів учасників сесії Загальних зборів в обговоренні 
надаються рівні можливості (у режимі відеоконференції) згідно з 
регламентом, який затверджується голосуванням учасників сесії 
Загальних зборів НАН України, що мають право ухвального голосу. 
Кожен з кандидатів має право призначити на кожну з виборчих дільниць 
до двох спостерігачів за проведенням таємного голосування. 

3. Кожне з відділень НАН України на сесії Загальних зборів 
(перший день) делегує по одному з учасників зборів, які мають право 
ухвального голосу (академіки, члени-кореспонденти НАН України, 
наукові працівники, делеговані трудовими колективами наукових установ 
НАН України), до складу лічильної комісії для проведення таємного 
голосування з обрання президента НАН України та 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) 
(далі – лічильна комісія). Ще одного члена лічильної комісії делегує 
Президія НАН України з числа своїх членів, радників або наукових 
працівників, делегованих трудовими колективами наукових установ при 
Президії НАН України та апарату Президії НАН України. У цьому складі 
лічильна комісія затверджується учасниками сесії Загальних зборів, які 
мають право ухвального голосу, відкритим голосуванням в режимі 
відеоконференції. 
_________________ 

*У третій день сесії Загальних зборів НАН України кандидати на посаду 

президента НАН України за їхнім бажанням можуть брати участь у роботі 

зборів та голосуванні на інших виборчих дільницях. 

 

 



4 

 

4. На кожній з виборчих дільниць утворюються з урахуванням 

пропозицій академіків-секретарів відділень НАН України та 

затверджуються рішенням Президії НАН України виборчі комісії не 

менше ніж з трьох осіб (у тому числі голови комісії, його заступника та 

секретаря комісії) для проведення на дільницях таємного голосування                     

з обрання президента НАН України та членів Президії НАН України. 

Виборчі комісії отримують напередодні виборів від Відділу наукових і 

керівних кадрів НАН України бюлетені таємного голосування 

встановленого зразка відповідно до кількості на кожній з дільниць 

учасників сесії Загальних зборів НАН України, які мають право 

ухвального голосу. До початку таємного голосування бюлетені 

зберігаються у закритому сейфі (шафі), який опечатується стрічкою                        

з проставлянням на ній підписів голови виборчої комісії, а також його 

заступника або секретаря. Персональна відповідальність за відповідність 

кількості бюлетенів кількості виборців та збереження бюлетенів 

покладається на голову виборчої комісії. Скриньки для таємного 

голосування перед його початком опечатуються головою виборчої комісії 

паперовою стрічкою з печаткою Відділу наукових і керівних кадрів НАН 

України. 

5. Виборча комісія видає бюлетені таємного голосування учасникам 

сесії Загальних зборів НАН України, які мають право ухвального голосу, 

під розпис у відповідних списках і організує голосування шляхом 

опускання заповнених бюлетенів у опечатану скриньку. Негайно після 

закінчення голосування опечатана скринька доставляється членами 

виборчої комісії (не менше двох) у супроводі члена лічильної комісії             

від відповідного відділення НАН України та одного-двох спостерігачів      

до лічильної комісії (Великий конференц-зал НАН України, 

вул.Володимирська, 55). Разом зі скринькою доставляються у опечатаних 

конвертах невикористані бюлетені та список учасників сесії Загальних 

зборів, яким було роздано бюлетені. 

6. Після доставлення скриньок з виборчими бюлетенями до 

Великого конференц-залу НАН України лічильна комісія у повному 

складі в присутності спостерігачів відкриває опечатані скриньки, змішує 

бюлетені з усіх скриньок, проводить підрахунок голосів таємного 

голосування, складає відповідний протокол та доповідає про результати 

голосування головуючому на сесії Загальних зборів. 

7. Інформування про результати голосування та їх затвердження 

учасниками сесії Загальних зборів відкритим голосуванням здійснюється 

в режимі відеоконференції. У такому ж режимі в разі необхідності 

приймається рішення про проведення другого туру голосування по 

виборах президента НАН України або, у відповідному випадку за 

результатами другого туру, про визнання виборів такими, що не 

відбулися. 

 


