ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
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2021 р.

Про відтермінування проведення виборів
директорів наукових установ НАН України

Згідно з постановами Президії НАН України: від 23.10.2020
№ 189; 27.11.2020 № 248, 249; 23.12.2020 № 289; 20.01.2021 № 21 було
оголошено конкурс на заміщення посад директорів ряду наукових
установ НАН України, умови проведення якого оприлюднено в
офіційному друкованому виданні та на веб-сайті НАН України
21 січня 2021 року, 02 лютого 2021 року та 03 лютого 2021 року.
На виконання зазначених постанов Президії НАН України
здійснено необхідні організаційні заходи з прийому документів
від претендентів та підготовки виборів директорів відповідних наукових
установ НАН України, керуючись Методичними рекомендаціями щодо
особливостей обрання керівника державної наукової установи,
затвердженими
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення
керівника державної наукової установи» (далі Рекомендації).
Відповідно до пп.5 і 17 Рекомендацій проведення виборів
керівника державної наукової установи загальними зборами наукових
працівників установи має здійснюватися не пізніше ніж на двадцятий
день з дати закінчення строку прийому документів претендентів.
Деякі наукові установи, згадані у зазначених постановах, провели
вибори; установи, які розташовані на територіях, що не входять до
«червоної» зони, проводитимуть вибори у визначені строки; решта
установ :
Інститут математики НАН України;
Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН
України;
Інститут магнетизму НАН України і МОН України;
Інститут фізики конденсованих систем НАН України;
Інститут геологічних наук НАН України;
Інститут технічної теплофізики НАН України;
Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця;
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Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім.Р.Є.Кавецького НАН України,
в яких ще не проведені вибори директорів, знаходяться у зоні суворих
карантинних обмежень (зокрема, забороняється проведення масових
заходів),
запроваджених
з
метою
запобігання
поширенню
коронавірусної інфекції.
Враховуючи зазначене:
1. Відтермінувати проведення виборів директорів :
Інституту математики НАН України;
Інституту фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН
України;
Інституту магнетизму НАН України і МОН України;
Інституту фізики конденсованих систем НАН України;
Інституту геологічних наук НАН України;
Інституту технічної теплофізики НАН України;
Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця;
Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім.Р.Є.Кавецького НАН України
загальними зборами наукових працівників і визначити терміни їх
проведення після поліпшення епідемічної ситуації в країні та закінчення
дії заборони проведення масових заходів.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
Відділ наукових і керівних кадрів НАН України.
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