


 
 

 

2.2. Організація та проведення зборів колективу Інституту з визначення 

претендента на посаду Директора науково-дослідного Інституту 

 

Регламент зборів колективу Інституту включає: 

1.Оголошення списку претендентів на посаду директора Інституту. 

2.Представлення претендентами програм діяльності на посаді Директора 

Інституту, їх обговорення та відкрите голосування про внесення прізвищ 

претендентів  до бюлетеня для таємного голосування. 

3.Визначення шляхом таємного голосування претендента на посаду 

Директора Інституту. 

4.Затвердження відкритим голосуванням ухвали про затвердження 

результатів таємного голосування та рекомендацію претендента на посаду 

Директора Інституту. 

На зборах колективу Інституту можуть бути представники Міністерства 

освіти і науки України та Національної академії наук України, які не беруть 

участі в голосуванні. 

Рекомендація претендента на посаду Директора Інституту здійснюється за  

підсумками таємного голосування бюлетенями встановленого зразка (додаток 

«ЗА»). Таємне голосування проводиться шляхом викреслювання «ЗА» чи 

«ПРОТИ» у бюлетені. Голос вважається недійсним для претендента, якщо в 

рядку бюлетеня з його прізвищем не викреслено ані «ЗА», ані «ПРОТИ», або 

викреслено і «ЗА», і «ПРОТИ». Кожен учасник зборів може підтримати тільки 

одного претендента. 

Результати таємного голосування чинні, якщо в голосуванні взяли участь не 

менше 2/3 спискового складу зборів колективу Інституту. 

Збори колективу рекомендують для подальшого розгляду претендента, який 

набрав найбільшу кількість голосів від облікового складу  зборів колективу. 

Ухвала зборів про затвердження претендента за результатами таємного 

голосування вважається чинною, якщо за неї проголосували понад 50 відсотків 

облікового складу зборів. 

Наукові співробітники, які перебувають у відрядженні чи дислокуються за 

межами м.Києва проводять вибори аналогічно центральному офісу Інституту 

проблем штучного інтелекту. Результати виборів за підрахунками бюлетенів в 

електронному вигляді передають до Оргкомітету не пізніше 13.00 год.               

7 листопада. Опрацьовані бюлетені разом з протоколом проведення виборів 

передають поштою не пізніше 12.00 год. 8 листопада цього року. 

Протокол зборів та лічильної комісії головуючий на зборах подає 

заступнику директора  Інституту з загальних питань і міжнародної діяльності 

на наступний день після проведення виборів. Голова виборчої  комісії передає 

після закінчення її роботи бюлетені таємного голосування головуючому на 

виборах.  




