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протокол
засiдання вuборчоjl комiсijl з обрання директора
1НСТИТУТА РАд1ОФ1ЗИКИ ТА ЕЛЕКТРОН1КИ iм. О.Я. Усикова
«Qi»

квiтня

2019 року

Присутнi члени комiсi.і.:

голова
заступник голови

Сидоренко Ю.Б.

секретар

Ткачова Т.О.

члени комiсi.і.

Роснко О.М.
Близнюк Ю.М.

Шестопалова Г.В.

Гладковська Н.О.

Хруслов М.М.
присутнi:
члени органiзацiйного комiтету:
спостерiгачi (не бiльше двох осiб) вiд кожного кандидата

громадськi спостерiгачi (не бiльше трьох), акредитованi органiзацiйним ко-

мiтетом

представник Президi.і. НАН Укра.і.ни
представник Мiнiстерства освiти i науки Укра.і.ни
Присутнi кандидати на посаду директора IнститVтV радiоdtiзики та елект-

Dонiки iм. О.Я.Усикова НАН Укра.і.ни
(найменування установи)
(прiзвище, iм'я та по батьковi кандидатiв)

Станом на о3 квiтня 2019 року фактична чисельнiсть штатних наукових
працiвникiв 1РЕ iм. О.Я.Усикова НАН Укра.і.ни склада€ 287 осiб.
Збори колективу наукових працiвникiв установи, вiдповiдно до п.3.12.3.

Статуту НАН Укра.і.ни, правомочнi проводити вибори керiвника установи,
якщо на засiданнi присутнi не менше двох третин фактично.і. чисельностi штатних наукових працiвникiв, а саме ±2l особа. Перед початком зборiв заресст-

рувалося#LЁjlнауковихпрацiвникiв.

для проведення тасмного голосування було виготовлено 287 бюлетенiв,
роздано ±ВР_ бюлетенiв. При вiдкрипi урни в нiй виявлено цz8g_ бюлетен1в.

для обрання директора 1РЕ iм. О.Я.Усикова НАН Укра.і.ни необхiдно,
щоб, згiдно з п.3.12.4.Статуту НАН Укра.і.ни, кандидат на посаду директора
набрав:

- не менше двох третин голосiв наукових працiвникiв, присутнiх
назборахколективунауковихпрацiвникiв,тобтоJZLголосiв,
або
-бiльше 50 вiдсоткiв, коли за кандидата проголосувало менше двох третин голосiв наукових працiвникiв, присутнiх на зборах колективу наукових працiвникiв, тобто
голосiв.
Результати тасмного голосування по виборах директора 1РЕ iм.
О.Я.Усикова НАН Укра.і.ни:
Прiзвище, iм'я та по батьковi

МЕЛЕЖИК Петро Миколайович

за

проти

dL/*

/'7

недiйснi/

Згiдно з результатами тасмного голосування та з п.3.12.4 Статуту НАН
Укра.і.ни вважасться обраним на посаду директор.а 1нституту радiофiзики та
еЛектрОнiки iм. О.Я.УСИКОва НацiОНаЛьнО.1. аКадеМ11 наук Укра.1.ни

- МЕЛЕЖИКА Петра Миколайовича,
якийнабравбiльшдвохтретинголосiввиборцiв.Асаме:L242±.

Цей протокол складено виборчою комiсiею у двох примiрниках, кожен з
яких мас однакову юридичну силу.
Бюлетенi i список наукових працiвникiв, яким видано бюлетенi для голосування, додаються до цього протоколу.
ГОЛОВа ВИбОРЧО.1. КОМiСi.1.
ЗаСТУПНИК ГОЛОВИ ВИбОРЧО.1. КОМiСi.1.

Секретар виборчо.і. комiсi.і.
ЧЛеНИ ВИбОРЧО.1. КОМiСi.1.

