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Форма №3

нротокол
ЗаСiдаНIIЯ ВuборЧ{}.{ КОМiСi.i з обр(iлшя  дмрекl1Юра

П1СТИТУТА РАд1ОФ1ЗИК.ЁіТ_ ТА ЕJШTjКТРfjj.`ШШ`€':Ё'Zi i,vі. О.Я_. Усикова
«     1      »   грудня     2021    року

Присутнi члени комiсi.і.:

голова П1сстопалова Г.Т3.

зас'1`упник голови    Сидорснко.Ю.Б.
секретар

ЧЛеНИ КОМ1С11

Ткачова Т.О.
Рос1жо О.М.
БЛИ3ШОК 1О.М.
Гладковсы{а Н.О.
КО13ПЮВ 1О.С.

присутнi:
члени      органiзацiйного      комiтету__

неm  бilп,шс    дЕюх

дСЬК1    СПОС'ГеР1ГаЧ1

комітетом

осiб)    вiд    ко>кного    кандидата
г},тюi~_(.с±

(не   бiлыіIе  трьох),   акредитованi   органiзацiйним

представник     Президi.і.     НАН     Укра.і.ш
представник Мiнiстерства освiти i науки Укра.і.пи

Нрисутнi   кандидати   на   посаду   директора   1нституту   радiофiзики   та
електронiки iм. О.Я. Усикова Н_АН Укра.і.ни

(прiзвище, iм'я та по батьковi  кандидатiі!)

Станом   на   о1    грудпя   2021   року   фак"чна   чисельнiсть   цIтатних
наукових працiвникiв 1РЕ iм. О.Я.Усикова НАН Укра.і.ни складас 279 осiб.

.-

Збори колек'гиву наукових іIрацiвникiв устаI-юви, вi'дітовiдно до п.3.12.3.
Статуту  НАН  Укра.і.ни,  пра13oмtэчнi_  проводити  нибори  керiвника  установи,
якщо  на  засiданнi  присутнi  не  менше  двох  третин  фактично.і.  чиселыюс'гi

зШаТ;асТ:::ЁуЕв[:T::::И&іП„Ра::]:3уr:{ИоКв]р:i:трС;аLТL:]#ОСОба.ПеРещючаткомзборm

•,

•,



для проведення тасмного готюсування було виготовлено 279 бюлетенiв,
роздано  zj±±     бюлетенiв.   При   вiдкриттi   урни   в   нiй   виТ;;Тлено   4Jzj7
бюлетенiв.

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

-не менше двох третин голосiв виборцiв, тобто  #/{УG  голосiв
або
--бiлыле 50 вiдсоткiв, коли за каIідидата проголосувало меншс двох
трстин голосiв науко13их працiвникiв,  присутнiх на зборах  колсктиву
паукових працiвникiв, 'гобто ]4#i голосiв.

Результати   тасмного   голосування   по   "'борах   дирек'гора   1РЕ   iм.
О.Я.Усикова НАН Укра.і.ни:

з`fэl проти нсдiйснi

//#
#%G

•/с' •/

Згiдно з результатами тасмного гоjюсуваIшя та з  IL3.12.4 Статуту НАН
Укра1ни  13важасться  обраш"  на  1юсаду  директtэра  1нституту  радiофiзики  та
електронiки iм. О.Я.Усикова Нацiоналшо.і. академi.j. наук Укра.і.ни

А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          fi'Фд

л,осю8uнш
який набрав бiлыIі двёэiЁЁёЕ.i=±ЁЁ гоTтосiв виборцiв. /ф\[ саме: /ш$__Jо-dгR.

Цей протокол складено ви'борчою комiсiсю у двох примiрниках, кожсп з
яких мас однакову юридичну силу.

Бюлетенi  i  список  наук.ових  працiвникiв,  яким  видано  бюлетенi  для
голосування, додаються до цього протоколу.

Голова виборчоТ комiсi:і.

Заступник голови виборчо.і. h-ог\Zliсi.і.

Секретар виборчо.]_. комiсi.і.

ЧЛСНИ ВИбОРЧО.1. КОМiСi.l.

•.-:::i--,

Т Нсс'гопалова Г.В .

f7   Сидоренко Ю.Б.
Ткачова Т.О.

Рос1]ко О.М.
Близшок 1О.М.
Гладковська Н.О.

Ковшов IО.С.


