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1. ЗАГАЛЬН1 ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Виборча  комiсiя  з  проведення  виборiв  директора  (далi  -  виборча  комiсiя)
1нституту  радiофiзики  та  електронiки  iм.  О.Я.Усикова  НАН  Укра.і.ни  (далi  -  1нститут)
утворюсться вiдповiдно до Закону Укра.і.ни «Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть» та
«Методичних  рекомендацiй  щодо  особливостей  обрання  керiвника  державно.і.  науково.і.
установи», затверджених Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд  14 грудня 2016 р. №
998 «деякi питання обрання та призначення керiвника державно.і. науково.і. установи».

1.2.  Виборча  комiсiя  дiс  вiдповiдно  до  Положення  про  виборчу  комiсiю  (далi  -
Положення) з проведення виборiв директора 1нституту, яке затверджу€ться Вченою радою за
погодженням з профспiлковим комiтетом спiвробiтникiв 1нституту.

2. ФОРМУВАННЯ СКЛАдУ ВИБОРЧО1. КОМ1С11.

2.1. Виборча комiсiя форму€ться iз штатних наукових та iнших працiвникiв 1нституту.

Загальна кiлькiсть членiв виборчо.і. комiсi.і. становить 7 осiб.

2.2. Кiлькiсний та персональний склад членiв виборчо.і. комiсi.і. затверджусться наказом
директора 1нституту.

2.3. Виборча комiсiя на першому засiданнi обирас зi свого складу голову, заступника
голови та секретаря.

2.4. Виборча комiсiя набува€ сво.і.х повноважень з моменту видання наказу директора
1нституту  про  визначення .1-1. СКладУ.  ПОвНОВаЖення  Членiв  виборчО.1. комiсi.1. припиняються
пiсля завершення процедури проведення виборiв директора 1нституту та призначення його
на посаду у порядку,  передбаченому Законом  Укра.і.ни  «Про  наукову  i науково-технiчну
дiяльнiсть».

2.5. директор 1нституту зобов'язаний забезпечити належнi умови для роботи виборчо.і.
комiсi.1.,  а також сприяти ОтРиманнЮ .1-1. членами iнформацi.1. та документiв, необхiдних для
виконання ними сво.і.х заЬдань.  Виборчiй комiсi.і. видiля€ться окреме придатне для роботи
примiщення, обладнане засобами зв'язку, оргтехнiкою тощо, необхiдними для виконання
нею завдань.

2.6. Кандидат на посаду директора 1нституту не може бути членом виборчо.і. комiсi.і..

2.7.  Одна  i  та  сама  особа  не  може  бути  одночасно  членом  виборчо.і.  комiсi.і.  i
органiзацiйного комiтету.

2.8.   Особи,  якi  €  членами  виборчо.і.  комiсi.і.,  здiйснюють  сво.і.  повноваження  на
громадських  засадах  i  на час  виконання  ними  зазначених  повноважень  звiльЁяються  вiд
основно.і. роботи в Iнститутi зi збереженням за ними заробiтно.і. плати.

3. ОРГАН1ЗАЦ1Я РОБОТИ ВИБОРЧО1. КОМ1СП

3.1.  Основною  формою  роботи  виборчо.і.  комiсi.і.  €  засiдання,  якi  проводяться  за
потреби. Рiшення про проведення засiдання прийма€ голова виборчо.і. комiсi.і..

3.2. Члени виборчо.і. комiсi.і. зобов'язанi брати участь у його засiданнях. делегування
членами виборчо.і. комiсi.і. сво.і.х повноважень iншим особам не допуска€ться.



3.3  Засiдання проводить голова виборчо.і. комiсi.і. або за його дорученням заступник
голови. Засiдання виборчо.і. комiсi.і. € повноважним за наявностi на засiданнi не менше 2/3
членiв виборчо.і. комiсi.і. вiд .і-і. загального складу.

3.4. Рiшення виборчо.і. комiсi.і. приймаються бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi присутнiх
членiв та оформляються протоколами, якi пiдписують голова та секретар виборчо.і. комiсi.і.. У
разi однаково.і. кiлькостi голосiв  «за»  i  «проти»,  поданих членами виборчо.і. комiсi.і. при .і.х
голосуваннi, прийнятим вважа€ться те рiшення, за яке проголосував голова виборчо.і. комiсi.і..

3.5.   Органiзацiйно-технiчне   забезпечення   засiдань   виборчо.і.   комiсi.і.,   пiдготовку
необхiдних матерiалiв i оформлення протоколiв засiдань здiйсню€ секретар виборчо.і. комiсi.і..

4. ЗАВдАННЯ ТА ФУНКЦ1Ё ВИБОРЧО1. КОМ1СН

4.1.  Основними  завданнями  виборчо.і. комiсi.і. €  органiзацiя,  пiдготовка,  проведення
голосування та встановлення результатiв голосування виборiв директора 1нституту. На не.і.
покладаються  органiзацiя  проведення  голосування  та  пiдтримання  належного  порядку  у
примiщеннi   для   голосування,   забезпечення   та€мностi   голосування,   демократичностi,
прозоростi i вiдкритостi.

4.2. На етапi пiдготовки до голосування на виборах директора 1нституту виборч;
комiсiя:

4.2.1. Оприлюдню€ не пiзнiше нiж за сiм днiв до дня проведення виборiв директора
1нституту через iнформацiйнi ресурси 1нституту iнформацiю про дату, час i мiсце проведення
виборiв директора 1нституту.

4.2.2.  Отриму€ не пiзнiше нiж за сiм календарних днiв до дня проведення виборiв
директора 1нституту вiд органiзацiйного комiтету списки осiб, якi мають право брати участь
виборах  (далi  -  виборцiв),  i  форму€  списки  виборцiв  для  проведення  голосування  та
забезпечу€ .і.х збереження i дотримання порядку використання.

4.2.3. Забезпечу€ спiльно з органiзацiйним комiтетом з проведення виборiв директора
1нституту пiдготовку. примiщення для проведення голосування.

Примiщення для голосування повинно бути обладнане достатньою кiлькiстю кабiн
для   тасмного   голосування.   Розмiщення   обладнання   у   примiщеннi   для   голосування
здiйсню€ться у такий спосiб, щоб мiсця видачi бюлетенiв для голосування, вхiд i вихiд з
кабiн для та€много голосування, виборчi скриньки перебували у полi зору членiв виборчо.і.
комiсi.і. та осiб, якi мають право бути присутнiми у примiщеннi для голосування. У кабiнах
для тасмного голосування необхiдно забезпечити наявнiсть належного освiтлення та засобiв
для заповнення бюлетеня для голосування.                                                              ,

4.2.4. Виготовля€ бюлетенi для голосування не ранiше нiж за двадцять i не пiзнiше нiж
за дванадцять годин до початку виборiв у кiлькостi, яка вiдповiда€ кiлькостi виборцiв, що
включенi до списку виборцiв.

4.3.  Кандидати  на  посаду  директора  1нституту  та  спостерiгачi  мають  право  бути
присутнiми пiд час виготовлення бюлетенiв для голосування.

4.4.   Пiдготовленi  до  голосування  бюлетенi  на  зворотному  боцi  посвiдчуються
пiдписами голови та секретаря виборчо.і. комiсi.і. i скрiплюються печаткою 1нституту.



4.5. Виборча комiсiя розмiщус програми кандидатiв на посаду директора 1нституту на
iнформацiйних стендах, а також на офiцiйному вебсайтi 1нституту не пiзнiше нiж за десять
календарних днiв до дати проведення виборiв.

4.6. На етапi пDОведення вибоDiв директора 1нституту (голосування):

4.6.1.  Виборча комiсiя забезпечу€ голосування у день виборiв з  9 до  15  години без
перерви.

4.6.2.  Виборча комiсiя у день  голосування  не ранiше як за 45  хвилин  до  початку
голосування проводить пiдготовче засiдання. На початку засiдання yci присутнi оглядають
стрiчку з проставлянням на нiй пiдписiв голови та секретаря виборчо.і. комiсi.і., якою було
опечатано сейф (металеву шафу), де зберiгаються бюлетенi.

4.6.3.  Голова виборчо.і. комiсi.і. надас для огляду членам виборчо.і. комiсi.і., присутнiм
кандидатам  на посаду директора 1нституту,  спостерiгачам,  представникам  НАН  Укра.і.ни,
почергово всi наявнi скриньки, оголошуючи номер кожно.і. скриньки.

Пiсля огляду кожна скринька пломбу€ться.  Пiсля пломбування останньо.і. скриньки
вони встановлюються на вiдведенi для них мiсця. Примiщення для голосування вважа€ться
готовим до проведення голосування.

4.6.4. Голова виборчо.і. комiсi.і. переда€ необхiдну кiлькiсть бюлетенiв для голосування
членам виборчо.і. комiсi.і., якi будуть видавати бюлетенi виборцям.

Зазначенi  члени  комiсi.і. засвiдчують  отримання  бюлетенiв,  проставляючи  пiдпис  у
вiдомостi,  та забезпечують  .і.х  збереження  i  дотримання  встановленого  цим  Положенням
порядку .і.х видачi. Жодного бюлетеня у сейф`i не може залишатися.

4.6.5.  Голова  виборчо.і.  комiсi.і.  переда€  членам  виборчо.і.  комiсi.і.,  уповноваженим
працювати зi списком у день голосування, аркушi списку виборцiв. Вiдповiднi члени комiсi.і.
забезпечують  .і.х  збереження  i  дотримання  встановленого  цим  Положенням  порядку  .і.х
використання.

4.6.6.  Член  виборчо.і. комiсi.і.  здiйсню€  видачу  бюлетеня  для  голосування  за  умови
пред'явлення особо16, яка ма€ право брати участь у голосуваннi, документа, що посвiдчу€
особу.  Особа,  яка  отримус  бюлетень  для  голосування,  ставить  навпроти  свого  прiзвища
пiдпис у списку осiб, якi мають право брати участь у голосуваннi.

4.6.7.   Виборча   комiсiя   спостерiга€   за   тим,   щоб   бюлетень   для   голосування
заповнювався  особою,  яка  бере  участь  у  голосуваннi,  особисто  в  кабiнi  для  тасмного
голосування. Пiд час заповнення бюлетенiв забороня€ться присутнiсть у кабiнi для та€много
голосування iнших осiб, здiйснення фото- та вiдеофiксацi.і. у будь-який спосiб.  Особа, яка
внаслiдок фiзичних вад не може самостiйно заповнити бюлетень для голосування* мас право
за  дозволом  голови  виборчо.і.  комiсi.і.  скористатися  допомогою  iншо.і.  особи,  крiм  членiв
виборчо.і. комiсi.і., кандидатiв на посаду директора 1нституту, а також спостерiгачiв.

4.6.8.  У  бюлетенi  для  голосування  особа,  яка  бере  участь  у  голосуваннi,  робить
позначку  «плюс»  («+»)  або  iншу,  що  засвiдчус  .і-і.  волевиявлення,  у  квадратi  навпроти
прiзвища кандидата на посаду директора 1нституту, за якого вона голосу€.  Особа, яка ма€
право  брати  участь  у  виборах  директора  1нституту,  може  голосувати  лише  за  одного
кандидата або не пiдтримувати жодно.і. iз кандидатур.



4.6.9.  Особа,  яка  бере  участь  у  голосуваннi,  опускас  заповнений  бюлетень  для
го.іосування у скриньку. Забороняються вимога або прохання до особи, яка бере участь у
го.іосуваннi, оприлюднити сво€ волевиявлення.

4.6.10. О 15.00 годинi голова виборчо.і. комiсi.і. закрива€ примiщення для голосування.
Особи,   якi   перебувають   у   примiщенi   для   голосування,   але   ще   не   зробили   свого
волевиявлення,  мають  право  завершити  процедуру  голосування.   Пiсля  чого  цi  особи
залишають примiщення для голосування.

4.6.11.  В  примiщеннi  для  голосування  пiсля  завершення  процедури  голосування
мають  право  залишитися  тiльки  члени  виборчо.і.  комiсi.і.,  представники  НАН  Укра.і.ни,
кандидати  на  посаду  директора  1нституту,  спостерiгачi  вiд  кандидатiв,  спостерiгачi  вiд
громадських  органiзацiй,  акредитованi  органiзацiйним  комiтетом  з  проведення  виборiв
директора 1нституту.

4.7. На етапi встановлення |]езультатiв голосування:

4.7.1.   Виборча  комiсiя  пiсля  перевiрки   цiлiсностi   пломб  та  печаток  почергово
вiдкрива€ скриньки для голосування. При вiдкриттi виборчо.і. скриньки .і-і. вмiст виклада€ться
на стiл, за яким розмiщуються члени виборчо.і. комiсi.і..

4.7.2.  Виборча комiсiя забезпечу€ вiдкритий i гласний пiдрахунок голосiв у тому ж
примiщеннi, де вiдбувалося голосування, одразу пiсля закiнчення голосування, без перерви.
За   результатами   пiдрахунку   склада€ться   та   пiдпису€ться   протокол   про   результати
голосування.

4.7.3.   Перед  початком  пiдрахунку  голосiв  виборча  комiсiя  пiдраховус  кiлькiсть
невикористаних  бюлетенiв  для  голосування  та  погашас  .і.х  шляхом  вiдрiзання  правого
нижнього кута i вносить цю iнформацiю до протоколу результатiв голосування.

4.7.4.   Виборча  комiсiя   пiдрахову€   загальну   кiлькiсть   виданих   для   голосування
бюлетенiв  та кiлькiсть  бюлетенiв,  виявлених у  скриньках  для  голосування.  Бюлетенi  для
голосування розкладаються на мiсця, позначенi окремими табличками, що мiстять з обох
сторiн прiзвища та iнiцiали кандидатiв.  Окремо робиться табличка з написом  «Недiйснi».
При розкладаннi бюлетенiв голова виборчо.і. комiсi.і. або один з членiв комiсi.і. показус кожний
бюлетень усiм членам комiсi.і. та особам, присутнiм пiд час пiдрахунку голосiв, оголошуючи,
за якого  з  кандидатiв  подано  голос.  У  разi  виникнення  сумнiвiв  щодо  змiсту  бюлетеня
виборча комiсiя вирiшу€ питання шляхом голосування. При цьому кожен член комiсi.і. ма€
право оглянути бюлетень особисто. На час огляду бюлетеня робота з iншими бюлетенями
припиня€ться.

4.8. Бюлетень для голосування може бути визнаний недiйсним у таких випадках:         т
- якщо у бюлетенi зроблено позначку бiльше, нiж за одного кандидата;
-якщо не зроблено жодно.і. позначки;
-якщо неможливо з iнших причин встановити змiст волевиявлення.

4.9. У випадку, якщо члени комiсi.і. не можуть дiйти згоди щодо вiднесення бюлетеня
до складу недiйсних, зазначене питання вирiшусться шляхом голосування.

Такий   бюлетень   повинен   бути   продемонстрований   членам   комiсi.і.  та  особам,
присутнiм пiд час пiдрахунку голосiв. При цьому кожен член комiсi.і. ма€ право особисто
оглянути бюлетень. На час огляду бюлетеня пiдрахунок iнших бюлетенiв припиня€ться.



4.10. Пiсля розкладання бюлетенiв, поданих окремо за кожного кандидата, а також
окремо  недiйсних  бюлетенiв,  голова виборчо.і. комiсi.і. або  один  з  членiв  виборчо.1. комiсi.1.
вго,іос пiдрахову€ кiлькiсть бюлетенiв, поданих за кожного з кандидатiв, а також кiлькiсть
недiйсних  бюлетенiв.  На вимогу  члена  виборчо.і. комiсi.і.,  кандидата на посаду  директора
1нституту чи спостерiгача може бути проведено повторний пiдрахунок бюлетенiв, поданих за
кожного з кандидатiв, а також бюлетенiв, визнаних недiйсними. Пiд час пiдрахунку голосiв
кожен член комiсi.і. ма€ право перевiрити або перерахувати вiдповiднi бюлетенi. Результати
пiдрахунку  голосiв  оголошуються  головою  комiсi.і.  i  пiдлягають  включенню  секретарем
комiсi.і. до протоколу про результати голосування.

4.11. Виборча комiсiя перевiря€ пiд час пiдрахунку голосiв, чи дорiвню€ кiлькiсть осiб,
якi взяли участь у голосуваннi, кiлькостi бюлетенiв, поданих за кожного кандидата, а також
кiлькостi бюлетенiв, визнаних недiйсними.

4.12. Виборча комiсiя за результатами голосування склада€ протокол про результати
голосування   за   формою,   затвердженою   розпорядженням   Президi.і.   НАН   Укра.і.ни   вiд
о9.03.2017 №  170, у двох примiрниках. Копi.і. протоколу надаються кожному члену комiсi.і.,
кандидатам на посаду директора 1нституту та спостерiгачам. Кожен примiрник протоколу
пiдпису€ться  головою,  заступником  голови,  секретарем  та  присутнiми  членами  виборчо.і.
комiсi.і.. У разi незгоди iз результатами пiдрахунку голосiв, зафiксованими у протоколi, член
комiсi.і. ма€  право  письмово  викласти  свою  окрему думку,  яка  обов'язково  дода€ться  до
протоколу. Вiдмова вiд пiдписання протоколу не допуска€ться.

4.13.   Перший   примiрник   протоколу   про   результати   голосування   переда€ться
виборчою комiсi€ю органiзацiйному комiтету -з наступною передачею його до Президi.і. НАН
укра.1.ни.

другий примiрник протоколу залишасться в Iнститутi та зберiга€ться у вiддiл кадрiв.

4.14. Виборча комiсiя переда€ органiзацiйному комiтету разом з протоколом yci заяви
та  скарги,  поданi  кандидатами  на  посаду  директора  Iнститутi,  спостерiгачами,  а  також
рiшення, прийнятi за результатами .і.х розгляду.

4.15. Процес гоjlосування i пiдрахунку голосiв фiксу€ться за допомогою вiдео засобiв.
При цьому таке фiксування не може порушувати та€мницю голосування

4.16. Виборча  комiсiя  оприлюдню€  результати  виборiв  протягом  24 годин  пiсля
складання  протоколу  про  результати  голосування  шляхом  розмiщення  у  друкованому
виглядi вiдповiдно.і. iнформацi.і. на iнформацiйних стендах у доступних для загального огляду
мiсцях, розташованих у примiщеннях 1нституту, а також на офiцiйному вебсайтi 1нституту та
переда€ цю iнформацiю до Президi.і. НАН Укра.і.ни для розмiщення на вебсайтi НАН Укра.і.ни.
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5. ФУНКЦ11. ТА В1дПОВ1дАЛЬН1СТЬ ГОЛОВИ ВИБОРЧОЁ КОМ1С11.

5 .1. Голова виборчо.і. комiсi.і.:

5.1.1.   Несе   персональну   вiдповiдальнiсть   за   вiдповiднiсть   кiлькостi   бюлетенiв
кiлькостi осiб, якi мають право брати участь у виборах директора 1нституту та збереження
бюлетенiв у примiщеннi виборчо.і. комiсi.і. в сейфi (металевiй шафi).



5.1.2.   Нада€  перед  початком  голосування  для  огляду  членам  виборчо.і.  комiсi.і.,
присутнiм кандидатам на посаду директора 1нституту, а також спостерiгачам yci наявнi на
виборчiй дiльницi виборчi скриньки.

5.1.3.   Передас  необхiдну  кiлькiсть  бюлетенiв  для  голосування  членам  виборчо.і.
комiсi.і., що видають бюлетенi особам, якi мають право брати участь у виборах.

5.1.4.   Переда€  у  день  виборiв  членам  виборчо.і.  комiсi.і.,  якi  здiйснюють  видачу
бюлетенiв для голосування, аркушi списку виборцiв.

5.1.5.  Органiзовус  роботу  та  розподiл  функцiональних  обов'язкiв  кожного  члена
виборчо.і. комiсi.і. на весь перiод проведення голосування.

6. УМОВИ ПРОВЕдЕННЯ дРУГОГО ТУРУ ВИБОР1В

6.1. Якщо у першому турi виборiв брав участь один кандидат i вiн не набрав бiльш як
50 вiдсоткiв голосiв виборцiв, вибори вважаються такими, що не вiдбулись.

6.2. Якщо у виборах брали участь кiлька кандидатiв i жоден з них не набрав бiльше 50
вiдсоткiв голосiв виборцiв, органiзацiйний комiтет приймас рiшення про проведення другого
туру виборiв через сiм календарних днiв пiсля проведення першого туру. У разi, коли дата
другого туру виборiв директора припада€ на святковий (неробочий) день, вибори директора
1нституту проводяться у наступний пiсля святкового (неробочого) дня робочий день.

другий тур проводиться з 9.00 до 15.00 за тi€ю ж процедурою виборiв.

Виборча комiсiя працю€ у тому самому складi, ма€ тi самi повноваження.

до  бюлетенiв  для  голосування  включасться  два  кандидати  на  посаду  директора
1нституту, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв у першому турi виборiв.

6.3. Якщо у другому турi виборiв жоден з кандидатiв не набрав бiльш як 50 вiдсоткiв
голосiв виборцi, вибори директора 1нституту вважаються такими, що не вiдбулись.

6.4 Якщо участь у виборах взяли менш як двi третини виборцiв, вибори директора
1нституту вважаютьсЯ такими, що не вiдбулись.

6.5. У разi прийняття виборчою комiсi€ю рiшення про визнання виборiв директора
1нституту такими,  що  не вiдбулися,  Президiя НАН Укра.і.ни  протягом двох тижнiв  з дня
прийняття зазначеного рiшення оголошу€ проведення нового конкурсу.

6.6. Уся документацiя, пов'язана з проведенням виборiв директора 1нституту, повинна
зберiгатися у вiддiлi кадрiв 1нституту протягом п'яти рокiв.
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7. РОЗГЛЯд ВИБОРЧОЮ КОМ1С1€Ю ЗАЯВ ТА СКАРГ

7.1. Кандидати на посаду директора та спостерiгачi мають право подати до виборчо.і.
комiсi.і. скаргу у письмовiй формi щодо порушення процедури виборiв директора.

7.2. Скарга подасться у наступнi строки:

- не пiзнiше, як за одну годину до початку голосування - щодо подiй, якi сталися до
дня голосування;



- не пiзнiше, як до закiнчення голосування - щодо подiй, якi сталися в день
голосування до закiнчення голосування;

- не пiзнiше, як протягом однi€.і. години з моменту закiнчення пiдрахунку голосiв -

щодо подiй, якi сталися пiд час пiдрахунку голосiв.

Строки, визначенi цим пунктом, не можуть бути поновленi незалежно вiд поважностi
ПРИЧИНИ .1.Х ПРОПУСКУ.

7.3.    Скарга    приймасться    головою,    заступником    або    секретарем    комiсi.і.   та
розгляда€ться  комiсi€ю  не  пiзнiше,  нiж  впродовж  двох  годин.  Скарги,  поданi  пiд  час
голосування,  розглядаються до  початку пiдрахунку голосiв пiсля закiнчення голосування.
Скарги,   поданi   пiд   час   пiдрахунку   голосiв   розглядаються   негайно   пiсля   закiнчення
пiдрахунку голосiв.

7.4. За результатами розгляду скарги комiсiя приймас рiшення бiльшiстю голосiв про
вiдхилення скарги, якщо факти порушення порядку проведення виборiв не пiдтвердилися,
або  про  задоволення  скарги  та  визначення  способу  усунення  порушення.  Комiсiя  може
вносити   змiни   у   кiлькiснi   показники   результатiв   голосування   лише   за   наслiдками
перерахунку бюлетенiв.

7.5. У разi встановлення факту порушення порядку проведення виборiв кандидатом на
посаду директора комiсiя може оголосити йому публiчне зауваження.

Iнформацiя про таке зауваження оприлюдню€ться на офiцiйному вебсайтi 1нституту
та дошцi оголошень.

7.6.  Заяви, що мiстять вiдомостi про порушення процедури виборiв, а також тi, якi
мiстять  пропозицi.і.  щодо  вдосконалення  процедури  проведення  виборiв,  розглядаються
виборчою  комiсi€ю  у  строки,  визначенi  пунктом  7.2  цього  Положення.  У  разi, .якщо
викладенi в заявi пропозицi.і. не входять до компетенцi.і. виборчо.і. комiсi.і., вона направля€ .і.х
належному адресату.

7.7. У разi, якщо в заявi або скарзi мiстяться вiдомостi про вчинення певною особою
злочину або адмiнiсiративного правопорушення, виборча комiсiя ма€ право направити .і-і. до
правоохоронних органiв.


