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1 . Загальнi положення
___         _                                                                                                           ,

1.1. Органiзацiйний комiтет з проведення виборiв директора 1нституту радiофiзики та елек-
тронiки iм. О.Я.Усикова  НАН Укра.і.ни (далi -Органiзацiйний комiтет) утворюсться вiдпо-
вiдно до частини шосто.і. статтi 9 Закону Укра.і.ни "Про наукову i науково-технiчну дiяль-
нiсть", "Методичних рекомендацiй щодо особливостей обрання керiвника державно.і. нау-
ково.і. установ", затверджених Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд 14 грудня 2016
р. № 998 "деякi питання обрання та призначення керiвника державно.і. науково.і. установи",
Розпорядження Президi.і. НАН Укра.і.ни № 45 вiд 23.01.2017 р. "Рекомендацi.і. щодо органi-
зацi.і. та проведення виборiв керiвникiв наукових установ НАН Укра.і.ни ".

1.2.  Органiзацiйний комiтет дiс вiдповiдно до  Закону Укра.і.ни  «Про  наукову i  науково-
технiчну дiяльнiсть», Статуту НАН Укра.і.ни, Основних принципiв органiзацi.і. та дiяльностi
науково.1. установи НацiОналЬНО.1. аКадеМi.1. НаУК УКРа.1.ни,  Статуту 1нституту радiофiзики та
електронiки iм. О.Я.Усикова НАН Укра.і.ни та цього Положення про органiзацiйний комiтет
з проведення виборiв директора 1нституту (далi - Положення), яке затверджу€ться вченою
радою 1нституту за погодженням з виборним органом первинно.і. профспiлково.і. органiзацi.і.
1нституту.

2. Формування органiзацiйного комiтету

2.1. Органiзацiйний комiтет форму€ться iз штатних наукових працiвникiв 1нституту. Кан-
дидат на посаду директора не може бути членом органiзацiйного комiтету. Одна i та сама
особа не може бути одночасно членом органiзацiйного комiтету i виборчо.і. комiсi.і..

2.2. Персональний склад органiзацiйного комiтету визнача€ться наказом директора 1нститу-
ту про органiзацiю виборiв, що вида€ться протягом семи календарних днiв з дати опублiку-
вання оголошення про проведення конкурсу на замiщення посади директора.
2.3. Органiзацiйний комiтет на першому засiданнi обира€ зi свого складу голову, заступни-
ка голови та секретаря.

2.4.  директор 1нституту зобов'язаний забезпечити створення належних умов для роботи
органiзацiйного комiтету, подавати iнформацiю i документи, необхiднi для виконання пок-
ладених на нього завдань.

2.5. директор 1нституту зобов'язаний надати органiзацiйному комiтетовi окреме придат-
не для роботи примiщення, забезпечити наявнiсть у такому примiщеннi необхiдних засо-
бiв зв'язку, оргтехнiки тощо.

2.6. Особи, якi € членами органiзацiйного комiтету, здiйснюють сво.і. повноваження на гро-
мадських засадах i на час виконання ними зазначених повноважень звiльняються вiд осно-
вно.і. роботи в Iнститутi i3 збереженням за ними заробiтно.і. плати вiдповiдно до умоЕ колек-
тивного договору.

2.7. Органiзацiйний комiтет набува€ сво.і. повноваження з моменту видання наказу по 1н-
ституту про органiзацiю виборiв. Повноваження членiв органiзацiйного комiтету припи-
няються пiсля завершення процедури виборiв директора 1нституту та призначення його на
посаду у порядку, передбаченому Законом Укра.і.ни «Про наукову i науково-технiчну дiя-
льнiсть» та «Основних принципiв органiзацi.і. та дiяльностi науково.і. установи НАН Укра.і.-
ни» або пiсля визнання виборiв такими, що не вiдбулися.



_3_:_ _Органiзацiя роботи органiзацiйного комiтету

3.1. Основною формою роботи органiзацiйного комiтету € засiдання, якi проводяться за
потреби. Рiшення про проведення засiдання прийма€ голова органiзацiйного комiтету за
власною iнiцiативою або на вимогу бiльшостi членiв оргкомiтету.

3.2. Члени органiзацiйного комiтету зобов'язанi брати участь у його засiданнях. делегу-
вання членами органiзацiйного комiтету сво.і.х повноважень iншим особам не допуска€ться.

3.3 Засiдання проводить голова органiзацiйного комiтету або за його дорученням заступ-
ник голови. Засiдання органiзацiйного комiтету € повноважним за наявностi на засiданнi не
менше 2/3 членiв органiзацiйного комiтету вiд його загального складу.

3.4. Рiшення органiзацiйного комiтету приймаються бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi прису--тнiх членiв та оформлюються протоколами, якi пiдписують голова та секретар органiзацiй-

ного комiтету.

_4_._ Завдання та функцi.і. органiзацiйного комiтету

4.1. Основним завданням органiзацiйного комiтету с пiдготовка та проведення виборiв ди-
ректора 1нституту,  забезпечення .і.х демократичностi,  вiдкритостi,  гласностi,  та€много  та
вiльного волевиявлення, добровiльно.і. участi у виборах, рiвностi прав учасникiв виборiв.

4.2. Органiзацiйний комiтет на етапi пiдготовки виборiв директора 1нституту:

4.2.1. Склада€ та пода€ виборчiй комiсi.і. список осiб, якi мають право брати участь у вибо-
рах (далi - список виборцiв), не пiзнiше нiж за сiм календарних днiв до дати проведення
виборiв.

4.2.2. Отриму€ вiд Вiддiлення фiзики та астрономi.і. НАН Укра.і.ни перелiк претендентiв на
посаду директора 1нституту, якi вiдповiдають зазначеним у Статутi НАН Укра.і.ни вимогам
(далi - кандидат) та переда€ на розгляд зборiв колективу наукових працiвникiв 1нститУту.
Список кандидатiв невiдкладно оприлюдню€ться на iнформацiйних стендах та на сайтi 1н-
ституту.

4.2.3. Оперативно оприлюдню€ iнформацiю про хiд пiдготовки виборiв (сайт, iнформа-
цiйний стенд). Виборчi програми кандидатiв розмiщуються на офiцiйному сайтi 1нституту
не пiзнiше нiж за десять календарних днiв до дати проведення виборiв.

4.2.4. Сприя€ оприлюдненню кандидатами виборчих програм та .і.х обговоренню на зустрi-
чах та зборах трудового колективу 1нституту, трудових колективiв структурних пiдроздiлiв
1нституту без будь-яких обмежень.

4.2.5 . Негайно доводить до вiдома виборчо.і. комiсi.і. iнформацiю про надходження письмо-
вих заяв вiд кандидатiв на посаду директора 1нституту щодо зняття сво€.і. кандидатури з ви-
борiв.                                                                                                                                                                  $

4.2.6. Визнача€ порядок роботи спостерiгачiв вiд кандидатiв (не бiльше двох вiд кандидата)
та громадських спостерiгачiв, акредитованих органiзацiйним комiтетом (не бiльше трьох).
Визнача€ порядок акредитацi.і. громадських спостерiгачiв. Органiзус умови для перебуван-
ня на виборах представника Президi.і. НАН Укра.і.ни та представника, делегованого Мiнiс-
терством освiти i науки Укра.і.ни (у випадку .і.х присутностi).

4.2.7. Контролюс забезпечення дирекцi€ю 1нституту виборiв: прозорою урною для голосу-
вання, сейфом (металевою шафою) для виборчо.і. комiсi.і., кабiнами для та€много голосуван-



ня, вiдео спостереженням на виборчiй дiльницi, обладнаними мiсцями для роботи членiв
ВИбОРЧО.1.КОМiСi.1..

4.2.8. 1нформу€ про час i мiсце проведення зборiв колективу наукових працiвникiв для про-
ведення голосування.
4.3. Органiзацiйний комiтет на етапi проведення виборiв директора 1нституту:

4.3.1. Отримус вiд виборчо.і. комiсi.і. два примiрники протоколу про результати голосуван-
ня.  Перший примiрник переда€ Президi.і. НАН Укра.і.ни. другий зберiга€ться в Iнститутi
протягом п'яти рокiв.

4.3.2. Отриму€ вiд виборчо.і. комiсi.і. yci заяви та скарги, поданi кандидатами на посаду дире-
ктора 1нституту, спостерiгачами, iншими учасниками виборiв, а також рiшення, прийнятi за
результатами .і.х розгляду.

4.3.3. Якщо у виборах брали участь декiлька кандидатiв i жоден з них не набрав бiльше 50
вiдсоткiв голосiв виборцiв, приймас рiшення про проведення другого туру виборiв й орга-
нiзовус його проведення через сiм календарних днiв пiсля проведення першого туру. У ра-
зi, коли дата другого туру виборiв директора 1нституту припада€ на святковий (неробочий)
день, вибори директора Iнституту проводяться у наступний пiсля святкового (неробочого)
дня робочий день.

4.3.4. Оприлюдню€ результати виборiв протягом 24 годин пiсля складення 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 сайтi 1нституту.

4.3.5.  Передас  на  зберiгання  1нституту  документацiю  оргкомiтету  та  виборчо.і.  комiсi.і.,
пов'язану з проведенням виборiв директора 1нституту. Уся документацiя, пов'язана з про-
веденням   виборiв   директора   зберiга€ться   в   Iнститутi   радiофiзики   та   електронiки
iм. О.Я.Усикова НАН Укра.і.ни протягом п'яти рокiв.


