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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про Організаційний комітет з проведення виборів 

директора Інституту проблем математичних машин і систем НАН України 

(далі – Положення) розроблене відповідно до  Закону України «Про наукову 

і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. № 848 - VIII (зі змінами), 

постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання обрання та 

призначення керівника державної наукової установи» від 14.12.2016 р. № 998, 

Статуту Інституту проблем математичних машин і систем НАН України. 

1.2. Це Положення, а також зміни і доповнення до нього, затверджуються 

Вченою радою Інституту проблем математичних машин і систем НАН 

України (далі - Інститут) та вводяться в дію наказами директора Інституту. 

1.3. Втручання будь-яких осіб в діяльність Організаційного комітету 

забороняється. 

 

2. ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 

КОМІТЕТУ 

 
2.1. Організаційний комітет (далі – Оргкомітет) формується з числа 

штатних (наукових та інших) працівників Інституту. Кількісний та 

персональний склад членів Оргкомітету затверджується наказом директора 

Інституту, який видається протягом семи календарних днів з дати 

опублікування оголошення про проведення конкурсу на заміщення посади 

директора Інституту. 

2.2. Особи, які є членами Оргкомітету, здійснюють свої повноваження на 

громадських засадах і на час виконання ними зазначених повноважень можуть 

звільнятися від основної роботи в Інституті із збереженням за ними заробітної 

плати. 

2.3. Оргкомітет набуває своїх повноважень з моменту видання наказу 

директора Інституту «Про організацію виборів директора Інституту проблем 

математичних машин і систем НАН України». Повноваження членів 

Оргкомітету припиняються після завершення процедури проведення виборів 

директора Інституту та призначення його на посаду у порядку, передбаченому 

законодавством. 

2.4. Кандидат на посаду Інституту не може бути членом Оргкомітету. Одна 

і та сама особа не може бути одночасно членом організаційного комітету і 

виборчої комісії. 

2.5. Оргкомітет на першому засіданні обирає зі свого складу голову, 

заступника голови та секретаря. 



2.6. Дострокове припинення повноважень членів Оргкомітету 

відбувається за наказом керівника Інституту у таких випадках: 

2.6.1.Відмова члена Оргкомітету від виконання обов’язків відповідно до 

поданої ним заяви; 

2.6.2. Звільнення з роботи; 

2.6.3. Смерті.  

   У таких випадках на місце вибулого до складу Оргкомітету наказом 

директора Інститут може бути введена інша особа. 

2.7. Директор Інституту забезпечує: створення належних умов для роботи 

Оргкомітету; надання інформації та документів, необхідних для виконання 

покладених на Оргкомітет завдань; надає Оргкомітету окреме придатне для 

роботи приміщення (за потреби) забезпечене необхідними засобами зв’язку, 

оргтехніки тощо. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

 

3.1. Основною формою роботи Оргкомітету є засідання (можливі в онлайн-

режимі), які проводяться за необхідності. Рішення про проведення засідання 

приймає голова Оргкомітету. 

3.2. Члени Оргкомітету зобов’язані брати участь у його засіданнях. 

Делегування членами Оргкомітету своїх повноважень іншим особам не 

допускається. 

3.3. Засідання Оргкомітету є правомочним за наявності кворуму – 2/3 від 

загальної кількості його членів. 

3.4. Засідання проводить голова Оргкомітету або за його дорученням 

заступник голови. У разі відсутності на засіданні секретаря Оргкомітету його 

функції виконує один з членів комітету, обраний присутнім членами 

Оргкомітету або призначений головуючим на засіданні. 

3.5. Рішення Оргкомітету приймається більшістю голосів від кількості 

присутніх членів та оформлюються протоколами, які підписують голова та 

секретар Оргкомітету. 

3.6. Організаційно-технічне забезпечення засідань Оргкомітету, 

підготовку необхідних матеріалів і оформлення протоколів засідань здійснює 

секретар Оргкомітету. 

3.7. Оргкомітет має право викликати на засідання, на якому розглядається 

питання щодо організації та проведення виборів, осіб, до повноважень яких 

входить вирішення питань із забезпечення виборів та давати їм з цих питань 

відповідні доручення.   

3.8. Функції Оргкомітету не можуть бути передані посадовим особам чи 

органам управління Інститутом. 



  

4. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

 

4.1. Основним завданням Оргкомітету є підготовка та забезпечення 

проведення виборів директора Інституту з дотриманням принципів: 

відкритості; гласності; таємного та вільного волевиявлення; добровільної участі 

у виборах; демократичності; забезпечення рівності прав учасників виборів;  

4.2. Оргкомітет на етапі підготовки виборів директора Інституту: 

4.2.1.  Формує та передає Виборчій комісії не пізніше, ніж за 7 (сім) 

календарних днів до дати проведення виборів директора Інституту списки 

наукових працівників, які мають право брати участь у виборах. 

4.2.2. Оперативно оприлюднює інформацію про хід підготовки виборів 

(інформаційний стенд, веб-сайт Інституту тощо). 

4.2.3. Забезпечує Виборчу комісію скриньками для голосування, сейфом 

(металевою шафою), що закривається, обладнує кабінки та місця роботи членів 

Виборчої комісії. 

4.2.4. Оргкомітет попереджує кандидатів на посаду директора Інституту 

про припинення агітації за одну добу до дня виборів. 

4.3. На етапі проведення виборів директора Інституту Оргкомітет: 

4.3.1.  Отримує від Виборчої комісії два примірники підсумкового 

протоколу про результати голосування. Перший примірник передає в Відділення 

наук про Землю. Другий примірник разом з виборчою документацією 

зберігається в Інституті впродовж п’яти років.    

4.3.2. Отримує від Виборчої комісії усі заяви та скарги, подані 

кандидатами на посаду директора Інституту, а також рішення, прийняті за 

результатами їх розгляду. 

4.3.3. Оприлюднює результати виборів на веб-сайті Інституту протягом 24 

годин після складання підсумкового протоколу про результати виборів. 

4.3.4. Передає своїм рішенням всю документацію, пов’язану з 

проведенням виборів директора Інституту, в архів Інституту. Зазначена 

документація зберігається упродовж п’яти років.  

4.3.5. Якщо у першому турі виборів брав участь один кандидат і він не 

набрав більше 50 відсотків голосів наукових працівників, які взяли участь у 

зборах колективу наукових працівників Інституту, вибори вважаються такими, 

що не відбулися.  

4.3.6. Якщо у виборах брали участь кілька кандидатів і жоден з них не 

набрав більше 50 відсотків голосів наукових працівників, які взяли участь у 

зборах колективу наукових працівників Інституту, Оргкомітет приймає рішення 

про проведення другого туру виборів, який проводиться через сім календарних 

днів після проведення першого туру. У разі коли дата другого туру виборів 



припадає на святковий (неробочий) день, вибори проводяться у робочий день, що 

настає після святкового (неробочого) дня. До бюлетенів для голосування 

включаються два кандидати, які в першому турі набрали найбільшу кількість 

голосів. У разі коли за результатами першого туру виборів на другому місці (за 

кількістю набраних голосів) опинилися два і більше кандидатів з однаковою 

кількістю голосів, між ними проводиться міжтурове голосування для відбору 

кандидата, який братиме участь у другому турі виборів. 

Порядок проведення міжтурового голосування визначається 

Оргкомітетом. 

4.4.  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; 

у другому турі виборів жоден з кандидатів не набрав більш як 50 відсотків  

голосів виборців. 

4.5. У разі прийняття Виборчою комісією рішення про визнання виборів 

такими, що не відбулися,  і Президія НАН України оголошує новий конкурс, 

призначивши виконувача обов’язків директора Інституту на строк не більше 

шести місяців. 

 

 

 

 

 

 

 

Положення підготувала 

Мойсеєнко С.Є. 

 

 


