
РОЗ’ЯСНЕННЯ 
щодо проведення виборів директора ІПМаш НАН України 

 
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 998 

«Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової 
установи», Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», 
Статуту НАН України, Основних принципів організації та діяльності 
наукової установи, Статуту Інституту проблем машинобудування 
ім. А. М. Підгорного НАН України: 
 

1. Брати участь у виборах має право кожний штатний науковий працівник 
державної наукової установи. 

2. Штатний науковий працівник державної наукової установи, який на 
момент проведення виборів перебуває у відпустці, має право брати участь 
у виборах.  

3. Вибори проводяться шляхом таємного голосування, яке здійснюється з 
9 до 15 години у приміщенні державної наукової установи (у залі вченої 
ради). 

4. Член виборчої комісії здійснює видачу бюлетеня для голосування за 
умови пред’явлення виборцем документа, що посвідчує особу. Особа, яка 
отримує бюлетень для голосування, ставить у списку виборців навпроти 
свого прізвища підпис. 

5. Бюлетень для голосування заповнюється виборцем особисто в кабіні 
для таємного голосування. Під час заповнення бюлетенів забороняється 
присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб, здійснення 
фото- та відеофіксації у будь-який спосіб. Особа, яка внаслідок фізичних 
вад не може самостійно заповнити бюлетень для голосування, має право за 
дозволом голови виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім 
членів виборчої комісії, кандидатів, а також спостерігачів. 

У бюлетені для голосування виборець у квадраті навпроти прізвища 
кандидата проставляє позначку (“+” або іншу), що засвідчує його 
волевиявлення, в одному з квадратів з написами «ОБРАТИ» або 
«ВІДХИЛИТИ».  

6. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним, якщо: 

- у бюлетені проставлено більш як одну позначку; 

- не проставлена жодна позначка; 



- зміст волевиявлення виборця неможливо встановити з інших причин. 

7. Вибори вважаються такими, що не відбулися, якщо: 

участь у виборах взяли менш як дві третини виборців; 

у першому турі виборів брав участь один кандидат і він не набрав 
більш як 50 відсотків голосів виборців, що взяли участь у голосуванні. 

 

 

  


