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0  КОЛУ засідання виборчої комісії з обрання генеральні 
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадсы

Національної академії наук України
018 р. за формою № 3, затвердженою розпорядженням Пр

від 09.03.2017 № 170

виборчої комісії: .
заступник генерального директора з наукової роботи 
я Миколаївна, директор Інституту архівознавства 
а Вікторівна, заступник генерального директора з наукове 
Василівна, завідувач відділу науково-бібліографічної інфс 
лія Борисівна, старший науковий співробітник відділу сик 
:урсів НЮБ
)лія Миколаївна, керівник Національної юридичної бібліо 
ьга Петрівна, завідувач відділу фондів рукописної спадщи 
ьга Анатоліївна, завідувач відділу пресознавства 
мила Володимирівна, науковий співробітник відділу те 
імаційного обслуговування Інституту інформаційних техн 
т а  Григорівна, старший науковий співробітник відділ 
трави Інституту бібліотекознавства
)нчук Юлія Сергіївна, начальник відділу правового з;

ис Вікторович, науковий співробітник інформаційно-анал: 
тіія Миколаївна, провідний юрисконсульт відділу п] 
УВ
тяна Василівна, науковий співробітник відділу бібліометр

мін до протоколу засідання виборчої комісії з обрання гег 
ііотеки України імені В.І. Вернадського Національної акац
1 р., складеного за формою № 3, затвердженою розпоряд 
.2017 № 170.
у виборчої комісії Павлушу Тетяну Петрівну, яка пові 
1.5., З.1., 3.4., з урахування положень підпункту 4.6.6. пс 
едення виборів генерального директора Національне 
ського, затвердженого вченою радою НБУВ 24.01.2018 
після підписання протоколу засідання виборчої кбмісії з 

іальної бібліотеки України імені В.І. Вернадського Наці 
світня 2018 р., складеного за формою № 3, затвердже 
країни від 09.03.2017 № 170 (далі - протокол за формо: 
та арифметичну помилку, тому необхідно внести зміни д

її комісії Калініну-Симончук Юлію Сергіївну, яка поі 
герігачі, акредитовані організаційним комітетом» протої 
і - технічна помилка: «Ярослпва», яку необхідно виправит 
ці протоколу за формою № 3 зазначено: «Збори колектив 
и, відповідно до п.3.12.3 Статуту НАН України, правом' 
ви, якщо на засіданні присутні не менше двох третин 
х працівників, а саме: 286 осіб», але цифра «286» не ві



абзацу у зв’язку з тим, що у першому абзаці зазначено, що «Станом на 04 квітня 2018 року 
фактична чисельність штатних наукових працівників Національної бібліотеки України імені В.І. 
Вернадського складає 308 осіб», що відповідає кількості штатних наукових працівників, 
зазначених у списку виборців, який було затверджено протоколом організаційного комітету з 
проведення виборів генерального директора НБУВ від 27.03.2018 р. У зв’язку з цим цифру «286» 
змінити на «206», що відповідає двом третім фактичної чисельності штатних наукових працівників 
станом на 04.04.2018 р. -  308 осіб.

У третьому абзаці протоколу за формою № 3 не внесено кількість розданих бюлетенів. 
Відповідно до протоколу № 9 засідання виборчої комісії від 04.04.2018 р.: «Загальна кількість 
виданих членами виборчої комісії бюлетенів -  286 (двісті вісімдесят шість)». У зв’язку з цим абзац 
третій протоколу за формою № 3 викласти у наступній редакції: «Для проведення таємного 
голосування було виготовлено 308 бюлетенів, роздано 286 бюлетенів».

У абзаці четвертому протоколу за формою № 3 зазначено: «Для обрання генерального директора 
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського необхідно, щоб, згідно з п. 3.12.4. 
Статуту НАН України, кандидат на посаду генерального директора набрав:

не менше двох третин голосів виборців, тобто 206 голосів». Проте, фактично не менше двох 
третин від загальної кількості штатних наукових працівників, які проголосували, тобто від 286, 
складає - 191. У зв’язку з цим абзац четвертий протоколу за формою № 3 викласти у такій 
редакції:

«Для обрання генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 
необхідно, щоб, згідно з п. 3.12.4. Статуту НАН України, кандидат на посаду генерального 
директора набрав:

не менше двох третин голосів виборців, тобто 191 голос».
Голова виборчої комісії Павлуша Тетяна Петрівна запропонувала у зв’язку з вище викладеним, 

з метою забезпечення прозорості і відкритості, гласності, рівності прав учасників виборів:
1. у пункті «громадські спостерігачі, акредитовані організаційним комітетом» протоколу за 

формою № 3 викласти: «Ярослава»;
2. абзаци другий, третій та четвертий до слова «або» протоколу за формою № 3 викласти у 

такій редакції:
«Збори колективу наукових працівників наукової установи, відповідно до п.3.12.3 Статуту 

НАН України, правомочні проводити вибори керівника установи, якщо на засіданні присутні не 
менше двох третин фактичної чисельності штатних наукових працівників, а саме: 206 осіб. Перед 
початком зборів зареєструвалося 276 наукових працівників.

Для проведення таємного голосування було виготовлено 308 бюлетенів, роздано 286 бюлетенів. 
При відкритті скриньки для голосування (урни) 1 виявлено 144 бюлетені. При відкритті скриньки 
для голосування (урни) 2 виявлено 142 бюлетеня.

Для обрання генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 
необхідно, щоб, згідно з п. 3.12.4. Статуту НАН України, кандидат на посаду генерального 
директора набрав:

не менше двох третин, голосів виборців, тобто 191 голос».
Невідкладно оприлюднити цей протокол на офіційному веб-сайті Національної бібліотеки 

України імені В.1. Вернадського, на прохання копії цього п ротоко^ надавати кожному членові 
виборчої комісії, кандидатам та спостерігачам.

Констатувати, що зміни, внесені цим протоколом, не впливають на наслідки таємного 
голосування по виборах генерального директора Національної бібд^отеки України імені В.І. 
Вернадського.

Павлуша Тетяна Петрівна р  (С-с- р ч ?  \

Яременко Лідія Миколаївна / ( 2 '
■ П  р

Муха Людмила В ікторівн^ гу' - -
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Пропозицію прийнято_

Захарова Наталія Борисівна ^ у

ГІоловинчак Юлія Миколаївна

Степченко Ольга Петрівна 

Вакульчук Ольга Анатоліївна__;

Коновал Людмила Володимирівна_ 

Яковенко Олена Григорівна 

Калініна-Симончук Юлія Сергіївна 

Павленко Денис Вікторович 

Г ородня Наталія Миколаївна У /

Симоненко Тетяна Василівна

о'> 9 ^ 0

УХВАЛИЛИ: Відповідно до проведеного голосування членів виборчої комісії, присутніх на 
засіданні:
1. у пункті «громадські спостерігачі, акредитовані організаційним комітетом» протоколу за 

формою № 3 викласти: «Ярослава»;
2. абзаци другий, третій та четвертий до слова «або» протоколу за формою № 3 викласти у 
такій редакції:

«Збори колективу наукових працівників наукової установи, відповідно до п.3.12.3 Статуту 
НАН України, правомочні проводити вибори керівника установи, якщо на засіданні присутні не 
менше двох третин фактичної чисельності штатних наукових працівників, а саме: 206 осіб. Перед 
початком зборів зареєструвалося 276 наукових працівників.

Для проведення таємного голосування було виготовлено 308 бюлетенів, роздано 286 бюлетенів. 
При відкритті скриньки для голосування (урни) 1 виявлено 144 бюлетені. При відкритті скриньки 
для голосування (урни) 2 виявлено 142 бюлетеня.

Для обрання генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 
необхідно, щоб, згідно з п. 3.12.4. Статуту НАН України, кандидат на посаду генерального 
директора набрав:

не менше двох третин голосів виборців, тобто 191 голос».
Невідкладно оприлюднити дей протокол на офіційному веб-сайті Національної бібліотеки 

України імені В.І. Вернадського, на прохання копії цього протоколу надавати кожному членові 
виборчої комісії, кандидатам та спостерігачам. *

Констатували, що зміни, внесені цим протоколом, не впливаюіь на наслідки таємного 
голосування по виборах генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. 
Вернадського.

Цей протокол «уточнений» складено виборчою комісією у двох примірниках, кожен з яких має 
однакову юридичну силу.
1- й примірник протоколу «уточненого» передається до Відділення історії, філософії та права НАН 
України;
2- й примірник протоколу «уточненого» залишається в організаційному комітеті з проведення 
виборів генерального директора Національної бібліотеки України імені В.1. Вернадського.
Цей протокол «уточнений» додається до протоколу засідання виборчої комісії з обрання 
генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського Національної

З



академії наук України від 04 квітня 2018 р., складеного за формою № 3, затвердженою 
розпорядженням Президії ПАН України від 09.03.2017 № 170, та є невід’ємною його частиною.

Голова виборчої комісії
з проведення виборів генерального директора НБУВ Павлуша Тетяна Петрівна

Члени виборчої комісії:

Вакульчук Ольга Анатоліївна

Яременко Лідія Миколаївна 

Муха Людмила Вікторівна 

Добко Тетяна Василівна 

Захарова Наталія Борисівна 

Половинчак Юлія Миколаївна /  ;

Коновал Людмила Володимирівна 

Яковенко Олена Григорівна 

Калініна-Симончук Юлія Сергіївна 

Павленко Денис Вікторович 

Городня Наталія Миколаївна 

Симоненко Тетяна Василівна

Секретар виборчої комісії 
з проведення виборів 
генерального директора НБУВ Степченко Ольга Петрівна
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