
ПРОТОКОЛ №  2
засідання виборчої комісії з проведення виборів генерального директора

 ̂ Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
Національної академії наук України 

27 березня 2018 р.
Присутні члени виборчої комісії:
1. Павлуша Т.П., заступник генерального директора з наукової роботи
2. Добко Тетяна Василівна, завідувач відділу науково-бібліографічної інформації
3. Муха Людмила Вікторівна, заступник генерального директора з наукової роботи
4. Коновал Людмила Володимирівна, науковий співробітник відділу технологій електронного 

науково-інформаційного обслуговування Інституту інформаційних технологій
5. Яковенко Олена Григорівна, старший науковий співробітник відділу теорії і методології 

бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства
6. Яременко Лідія Миколаївна, директор Інституту архівознавства
7. Вакульчук Ольга Анатоліївна; завідувач відділу пресознавства
8. Любовець Надія Іванівна, завідувач відділу теорії та методики біобібліографії Інституту 

біографічних досліджень
9. Калініна-Симончук Юлія Сергіївна, начальник відділу правового забезпечення діяльності 

НБУВ
10. Захарова Наталія Борисівна, старший науковий співробітник відділу синтезу соціокультурних 

мережевих ресурсів НЮБ
11. Павленко Денис Вікторович, науковий співробітник інформаційно-аналітичного відділу ФПУ
12. Городня Наталія Миколаївна, провідний юрисконсульт відділу правового забезпечення 

діяльності НБУВ
13. Симоненко Тетяна Василівна, науковий співробітник відділу бібліометрії і наукометрії СІАЗ

Порядок денний
1. Про розгляд питання щодо обрання з членів виборчої комісії з проведення виборів 

генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (далі -  виборча 
комісія) тимчасово виконуючого обов’язки секретаря виборчої комісії.

2. Про розг ляд розпорядження Президії Національної академії наук України «Про організаційні 
заходи проведення виборів керівників наукових установ НАН України» від 21 березня 2018 р. 
№ 159 (вх. 26.03.2018 р.) та інформації від організаційного комітету з проведення виборів 
генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (далі -  
організаційний комітет) про визначення дати, часу і місця проведення виборів генерального 
директора НБУВ (Протокол організаційного комітету від 27.03.2018 р. № 7).

3. Про оприлюднення інформації про дату, час і місце проведення виборів генерального 
директора НБУВ.
Слухали з першого питання: голову виборчої комісії Павлушу Тетяну Петрівну, яка повідомила, 
що секретар виборчої комісії Степченко Ольга Петрівна, завідувач відділу фондів рукописної 
спадщини Інституту рукопису знаходиться на лікарняному, та запропонувала, у зв’язку з цим, на 
час її лікарняного, обрати тимчасово виконуючим обов’язки секретаря виборчої комісії Калініну- 
Симончук Юлію Сергіївну - члена виборчої комісії. *
Голосування з даного питання:

Павлуша Тетяна Петрівна - ц і.

Добко Тетяна Василівна
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Яременко Лідія Миколаївна
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УХВАЛИЛИ:
Відповідно до проведеного голосування членів виборчої комісії, присутніх на засіданні, на час 

лікарняного секретаря виборчої комісії Степченко Ольги Петрівни, завідувача відділу фондів 
рукописної спадщини Інституту рукопису, обрати тимчасово виконуючим обов’язки секретаря 
виборчої комісії - Калініну-Симончук Юлію Сергіївну.

Слухали з другого питання: голову виборчої комісії Павлушу Тетяну Петрівну, яка ознайомила 
присутніх з копією переданого організаційним комітетом розпорядження Президії Національної 
академії наук України «Про організаційні заходи проведення виборів керівників наукових установ 
НАН України» від 21 березня 2018 р. № 159 (вх. 26.03.2018 р.) та запропонувала взяти одержану 
інформацію до відома.
Голосування з даного питання:

Павлуша Тетяна Петрівна

Добко Тетяна Василівна__

Муха Людмила Вікторівна 

Коновал Людмила Володимирівна 
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УХВАЛИЛИ: Інформацію, що міститься у розпорядженні Президії Національної академії наук 
України «Про організаційні заходи проведення виборів керівників наукових установ НАН 
"України» від 21 березня 2018 р. № 159 (вх. 26.03.2018 р.), взяти до відома членами виборчої 
комісії.

Слухали і третього питання: голову виборчої комісії Павлушу Тетяну Петрівну, яка 
повідомила про те, що організаційним комітетом передано інформацію про дату, час і місце 
проведення виборів генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. 
Вернадського, визначену протоколом № 7 організаційного комітету від 27.03.2018 року, та 
запропонувала на підставі підпункту 4.3.1. положення про виборчу комісію з проведення виборів 
генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, затвердженого 
вченою радою НБУВ 24.01.2018 р. протокол № 1, з урахуванням строків, визначених у 
«Методичних рекомендаціях щодо особливостей обрання керівника державної наукової 
установи», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 998, 
розпорядження Президії Національної академії наук України «Про організаційні заходи 
проведення виборів керівників наукових установ НАН України» від 21 березня 2018 р. № 159 
терміново оприлюднити на офіційному веб-сайті НБУВ та дошках оголошень корпусів НБУВ 
наступну інформацію про дату, час і місце проведення виборів генерального директора НБУВ, 
надану організаційним комітетом:
1. Дата проведення виборів генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. 
Вернадського (зборів колективу наукових працівників НБУВ) -  04 квітня 2018 року.
2. Час і місце проведення виборів генерального директора Національної бібліотеки України імені 
В.І. Вернадського (зборів колективу наукових працівників НБУВ):
реєстрація проводиться перед початком зборів з 09 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин в 
холі великого конференц-залу корпусу НБУВ за адресою: проспект Голосіївський, 3, вибори 
генерального директора НБУВ проводяться шляхом таємного голосування до 15 години 00 хвилин 
у великому конференц-залі корпусу НБУВ за адресою: проспект Голосіївський, 3.

УХВАЛИЛИ: Відповідно до проведеного голосування членів виборчої комісії, присутніх на
засіданні, терміново оприлюднити інформацію, надану організаційним комітетом, зазначену вище, 
а саме: про дату, час і місце проведення виборів генерального директора НБУВ на офіційному веб- 
сайті НБУВ та дошках оголошень корпусів НБУВ.

Цей протокол складено у двох примірниках кожен з яких має однакову юридичну силу.
1- й примірник протоколу зберігається у виборчій комісії;
2- й примірник протоколу передається організаційному комітету. У
Голова виборчої комісії /і / ]  п '
з проведення виборів генерального директора НБУВ___  ' ( {Л Павлуша Тетяна Петрівна

Члени виборчої комісії:

Любовець Надія Іванівна
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Захарова Наталія Борисівна_

лг  .
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