
 

 

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 280 

м. Київ  “     31   ”       05      2022 р. 

 

 

Про порядок проведення сесії 

Загальних зборів НАН України 

15 червня 2022 р. 

 

 

На виконання п. 6 постанови Президії НАН України від 25.05.2022 № 163 

«Про проведення сесій Загальних зборів НАН України та загальних зборів 

відділень НАН України»: 

1. Затвердити Порядок проведення сесії Загальних зборів НАН України 15 

червня 2022 р. (додається). 

2. Відділенням НАН України та регіональним науковим центрам НАН 

України та МОН України до 06.06.2022 подати до Науково-організаційного 

відділу Президії НАН України пропозиції щодо організації дистанційної 

участі членів НАН України та делегованих представників наукових 

установ НАН України у сесії Загальних зборів НАН України 15.06.2022. 

3. Відділенням НАН України та регіональним науковим центрам НАН 

України та МОН України забезпечити проведення таємного голосування 

учасниками сесії Загальних зборів НАН України від відповідного 

відділення та регіону та спільно з Відділом наукових і керівних кадрів НАН 

України своєчасне (до 12 год 15.06.2022) доставлення заповнених 

бюлетенів таємного голосування до лічильної комісії (м.Київ, 

вул.Володимирська, 55). 

4. Враховуючи продовження до 31 серпня 2022 р. постановою Кабінету 

Міністрів України від 27.05.2022 № 630 «Про внесення змін до деяких актів 

Кабінету Міністрів України щодо запобігання поширенню на території 



України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» карантину та режиму надзвичайної ситуації 

з метою запобігання поширення COVID-19, відділенням НАН України 

спільно з Науково-організаційним відділом Президії НАН України, 

Відділом наукових та керівних кадрів НАН України, Управлінням 

справами НАН України при проведенні сесій Загальних зборів НАН 

України та загальних зборів відділень НАН України забезпечувати 

дотримання протиепідемічних заходів, визначених в рекомендаціях, 

затверджених розпорядженням Президії НАН України від 26.03.2021 

№ 178 «Про додаткові заходи із забезпечення проведення сесій Загальних 

зборів НАН України та загальних зборів відділень НАН України». 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Науково-

організаційний відділ Президії НАН України. 

 

             Т.в.о. президента 

  Національної академії наук України 

            академік НАН України                                             Володимир ГОРБУЛІН 

 

     В.о.головного вченого секретаря 

Національної академії наук  України                            

            академік НАН України                        Вячеслав БОГДАНОВ         
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Затверджено 

розпорядженням 

Президії НАН України 

від 31.05.2022 № 280 

 

Порядок 

проведення сесії Загальних зборів НАН України 15 червня 2022 р. 

І. Загальні положення. 

1. Сесія Загальних зборів НАН України відбувається відповідно до 

Статуту НАН України, ухваленого постановою № 1 Загальних зборів НАН 

України від 27.05.2021 та зареєстрованого наказом Міністерства юстиції України 

від 21.07.2021 № 2591/5. 

2. Сесія Загальних зборів НАН України проводиться у 

розосередженому режимі з дотриманням карантинних обмежень. З цією метою 

Президія НАН України утворює дільниці для кожного з відділень НАН України 

та регіональних наукових центрів НАН України та МОН України, а також 

центральну дільницю та затверджує їх розташування. Члени НАН України та 

делеговані представники трудових колективів наукових установ, які не мають 

можливості  взяти безпосередню участь у сесії Загальних зборів НАН України на 

дільницях, долучаються до її роботи з використанням засобів відеозв’язку. 

Для обговорення питань порядку денного, внесення пропозицій, обрання 

лічильної комісії Загальних зборів тощо застосовуються засоби телекомунікації 

(відеозв’язок). 

3. На центральній дільниці перебувають усі члени Президії НАН 

України. Відділення НАН України та регіональні наукові центри НАН України 

та МОН України визначаються з кандидатурами головуючих на засіданнях, які 

відбуваються на дільницях, відповідальними за реєстрацію учасників і за 

організацію відеозв’язку з головуючим на сесії Загальних зборів НАН України. 

4. Головуючі на засіданнях у відділеннях НАН України та регіональних 

наукових центрах НАН України та МОН України в режимі відеоконференції 

повідомляють головуючого на сесії Загальних зборів НАН України про 



результати реєстрації учасників та надають слово учасникам сесії від відділень 

для запитань чи виступів. 

5. Головуючий на сесії Загальних зборів НАН України проводить 

засідання у приміщенні Великого конференц-залу НАН України та забезпечує 

організацію розгляду питань порядку денного звітної сесії в режимі 

відеоконференції з відділеннями НАН України. 

ІІ. Процедура таємного голосування. 

1. Для організації таємного голосування у звичайному порядку 

обирається лічильна комісія. Ця комісія на центральній дільниці, де знаходиться 

головуючий на сесії Загальних зборів НАН України, веде облік осіб, які взяли 

участь у роботі Загальних зборів НАН України та голосуванні, забезпечує 

таємницю голосування та здійснює підрахунок голосів з питань, що потребують 

таємного голосування. 

2. Для таємного голосування учасникам сесії Загальних зборів НАН України, 

які мають право ухвального голосу з відповідних питань порядку денного, 

своєчасно роздаються (надсилаються) запечатані іменні конверти. 

Всередині іменного конверта міститься інший чистий конверт з бюлетенями 

таємного голосування. Учасник сесії Загальних зборів НАН України, що голосує, 

робить у бюлетенях відповідні позначки, запечатує бюлетені у чистий конверт, 

який, в свою чергу, вміщує в іменний конверт та засвідчує своїм підписом. 

3. Після голосування запечатані іменні конверти із заповненими учасниками 

сесії Загальних зборів НАН України бюлетенями доставляються будь-яким 

способом (особисто учасником сесії Загальних зборів НАН України, через 

уповноважених осіб, поштою) на центральну дільницю, де знаходиться лічильна 

комісія. 

4. Лічильна комісія: 

4.1. У присутності усіх своїх членів розкриває іменні конверти, робить 

відмітки (реєстрацію) у списках учасників сесії Загальних зборів НАН 

України про голосування та складає усі чисті конверти з бюлетенями 

таємного голосування без їх розкриття в окрему ємність. 



4.2. В іншому приміщенні у присутності усіх своїх членів відкриває усі 

чисті конверти з бюлетенями, сортує бюлетені за питаннями, здійснює 

підрахунок голосів таємного голосування та складає відповідні 

протоколи. 

5. Голова лічильної комісії доповідає Загальним зборам НАН України про 

результати таємного голосування з відповідних питань порядку денного. 

6. На підставі підсумків таємного голосування Загальні збори НАН України 

ухвалюють відповідні рішення за кожного з питань, з яких відбулося 

голосування. 


