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ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням установчого засідання 

наукової ради НФДУ 

протокол від 25 січня 2019 року  

(зі змінами, внесеними згідно з 

рішенням  НР  від 23.03.2021 р. 

протокол № 2)  

Положення 

про вибори голови Національного фонду досліджень України та голів наукових рад 

секцій Національного фонду досліджень України 

Це Положення визначає загальні вимоги щодо проведення виборів голови наукової ради та 

голів наукових рад секцій НФДУ 

Вибори голови НФДУ 

1.1. Голова Фонду, якого обирає наукова рада НФДУ зі свого складу, очолює НФДУ і 

обирається на цю посаду на три роки. Голова Фонду може перебувати на посаді не більш 

ніж два терміни поспіль, але не довше строку його повноважень як члена НР. 

1.2. Кандидатури на посаду голови НР Фонду та на посади його заступників погоджуються з 

наглядовою радою Фонду. У разі непогодження наглядової ради, НР Фонду подає інші 

кандидатури. 

1.3. Голова Фонду призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів 

України. 

1.4. Голова Фонду (голова НР Фонду) припиняє виконання функцій члена секції НР Фонду 

до закінчення терміну своїх повноважень голови НР. 

1.5. Функції секретаря НР Фонду за рішенням НР виконує один із працівників дирекції 

Фонду. До офіційного затвердження складу працівників дирекції Фонду тимчасово 

виконуючого обов’язки секретаря НР Фонду обирає (простою більшістю голосів від 

кількості учасників засідання) зі свого складу НР Фонду. 

1.6. Висунення кандидатів на посаду голови Фонду відбувається перед початком виборів. 

Для висунення кандидатури на цю посаду достатньо пропозиції, висловленої хоча б 

одним членом НР, допускаються також самовисунення. Член НР, чию кандидатуру 

висунули, має право заявити про самовідвід до початку голосування, у цьому випадку 

його кандидатура вважається знятою. 

1.7. Кандидати на посаду голови Фонду виступають із короткими програмними промовами. 

Після обговорення виступів кандидатів відбуваються вибори шляхом таємного 

голосування. У бюлетені для таємного голосування включаються прізвища усіх 

погоджених кандидатів у алфавітному порядку. 
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1.8. Для таємного голосування на засіданні НР  її членам роздаються бюлетені 

з прізвищами кандидатів, напроти кожного з яких розміщується пустий квадрат. Той, 

хто голосує, робить у квадраті проти прізвища кожного з кандидатів позначку («+», «*», 

«V» та ін.) у випадку схвалення ним / нею певної кандидатури або не робить жодної 

позначки (залишає квадрат пустим) у випадку несхвалення кандидатури, чим і засвідчує 

своє волевиявлення. 

1.9. Кожен з тих, хто бере участь у голосуванні, має право підтримати декілька кандидатур. 

1.10. Обраною вважається та особа, яка отримала найбільшу кількість голосів, але не менше 

двох третин голосів від присутніх на засіданні членів НР і не менше половини від 

загального кількісного складу НР. 

1.11. Якщо у першому турі голосування жоден кандидат не отримав достатньої для обрання 

кількості голосів або якщо двоє чи більше кандидатів отримали однакову, достатню для 

обрання, кількість голосів, проводиться другий, а за необхідності - наступні тури 

голосування, в яких беруть участь двоє з кандидатів, що набрали найбільшу кількість 

голосів (або всі кандидати, що отримали однакову, достатню для обрання, кількість 

голосів). 

1.12. Для підрахунку голосів на виборах створюється лічильна комісія у складі трьох осіб, по 

одному представнику від кожної із трьох секцій НР Фонду. Кожен член лічильної 

комісії має бути обраний відкритим голосуванням не менш ніж 2/3 голосів присутніх на 

засіданні членів НР. Лічильна комісія виготовляє бюлетені, видає їх присутнім членам 

НР під їхній особистий підпис у загальному списку членів НР, здійснює підрахунок 

голосів та складає протоколи підсумків голосування, які підписуються усіма членами 

лічильної комісії. Протоколи лічильної комісії затверджуються шляхом відкритого 

голосування членів НР. Протоколи лічильної комісії разом із бюлетенями таємного 

голосування зберігаються у секретаря засідання, а після затвердження результатів 

виборів передаються секретареві НР Фонду у запечатаному конверті, підписаному 

членами лічильної комісії. 

Вибори голів наукових рад секцій НФДУ 

2.1. Кожну з трьох наукових рад секцій Фонду очолює голова секції, якого НР секції обирає 

зі свого складу. 

2.2. Голови наукових рад секцій Фонду є заступниками голови Фонду з однаковими 

повноваженнями, якщо голова не надав їм особливих повноважень або доручень на 

вчинення певних дій на визначений термін. 
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2.3. Голова наукової ради секції Фонду виконує свої повноваження до наступних виборів 

нового голови секції (за винятком випадків припинення його повноважень як члена НР 

Фонду), які проводяться не пізніше, ніж через місяць після затвердження Кабінетом 

Міністрів України нового складу НР Фонду. Голови НР секцій Фонду можуть 

перебувати на посаді не більш як два терміни поспіль. 

2.4. Функції секретаря наукової ради секції Фонду за рішенням НР виконує один із 

працівників дирекції Фонду. До офіційного затвердження складу працівників дирекції 

Фонду тимчасово виконуючого обов’язки секретаря наукової ради секції Фонду обирає 

(простою більшістю голосів від кількості учасників засідання) зі свого складу НР секції 

Фонду. 

2.5. Висунення кандидатів на посаду голови наукової ради секції Фонду відбувається перед 

початком виборів. Для висунення кандидатури достатньо пропозиції, висловленої хоча 

б одним членом секції, допускаються також самовисунення. Член секції, чию 

кандидатуру висунули, має право заявити про самовідвід до початку голосування, у 

цьому випадку його кандидатура вважається знятою. 

2.6. Кандидати на посаду голови наукової ради секції виступають із короткими програмними 

промовами. Після обговорення виступів кандидатів обрання голови НР секції 

відбувається шляхом таємного голосування. У бюлетені для таємного голосування 

включаються прізвища усіх погоджених кандидатів у алфавітному порядку. 

2.7. Для таємного голосування на засіданні наукової ради секції членам секції роздаються 

бюлетені з прізвищами кандидатів, напроти кожного з яких розміщується пустий 

квадрат. Той, хто голосує, робить у квадраті проти прізвища кожного з кандидатів 

позначку («+», «*», «V» та ін.) у випадку схвалення ним / нею певної кандидатури або не 

робить жодної позначки (залишає квадрат пустим) у випадку несхвалення кандидатури, 

чим і засвідчує своє волевиявлення. 

2.8. Кожен з тих, хто бере участь у голосуванні, має право підтримати декілька кандидатур. 

2.9. Обраною вважається та особа, яка отримала найбільшу кількість голосів, але не менше 

двох третин голосів від кількості присутніх на засіданні членів НР секції.
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2.10. Якщо у першому турі голосування жоден кандидат не отримав достатньої для 

обрання кількості голосів або якщо двоє чи більше кандидатів отримали однакову, 

достатню для обрання, кількість голосів, проводиться другий, а за необхідності — 

наступні тури голосування, в яких беруть участь двоє з кандидатів, що набрали 

найбільшу кількість голосів (або всі кандидати, що отримали однакову, достатню для 

обрання, кількість голосів). 

2.11. Для підрахунку голосів на виборах голови наукової ради секції Фонду створюється 

лічильна комісія у складі трьох осіб. Кожен член лічильної комісії має бути обраний 

відкритим голосуванням не менш ніж 2/3 голосів присутніх на засіданні членів секції. 

Лічильна комісія виготовляє бюлетені, видає їх присутнім членам НР під їхній 

особистий підпис у загальному списку членів секції, здійснює підрахунок голосів та 

складає протоколи підсумків голосування, які підписуються усіма членами лічильної 

комісії. Протоколи лічильної комісії затверджуються шляхом відкритого голосування 

членів секції. Рішення про затвердження протоколів лічильної комісії та обрання на 

підставі цих протоколів голови наукової ради секції Фонду вважається ухваленим, 

якщо за нього проголосувала більшість загального складу членів НР секції'. Протоколи 

лічильної комісії разом із бюлетенями таємного голосування зберігаються у секретаря 

засідання, а після затвердження результатів виборів передаються секретареві НР 

Фонду у запечатаному конверті, підписаному членами лічильної комісії. 

2.12.  В разі необхідності (в тому числі з метою забезпечення можливості роботи НР секцій 

Фонду у період карантину щодо запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19), обрання голови НР секції Фонду може бути 

проведено в дистанційному режимі шляхом таємного голосування з використанням 

програмного забезпечення (засобу), що забезпечує анонімність і верифікованість 

таємного голосування, особливості проведення якого визначаються пунктом 2.13. 

цього Положення. 

2.13. При проведенні таємного голосування з використанням програмного забезпечення 

(засобу) Zoom (або іншого) рекомендується виконання наступних умов:  

2.13.1. Для проведення засідання НР секції Фонду використовуються засоби відеозв’язку, які 

дають можливість відеозапису та збереження відеозапису процедури проведення 

засідання НР секції Фонду;  
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2.13.2. Член НР секції Фонду вважається присутнім дистанційно на засіданні НР секції Фонду 

після підтвердження головою засідання та секретарем наукової ради секції Фонду його 

особи шляхом верифікації його особи з використанням засобів відеозв’язку; 

2.13.3. У разі неможливості прийняття безперервної участі у засіданні НР секції Фонду (під час 

проведення процедури таємного голосування) її членом (зокрема, втрата зв’язку, вихід 

з ладу техніки під час засідання тощо), такий член НР секції Фонду вважається 

відсутнім на засіданні, секретар наукової ради секції Фонду не надсилає йому 

бюлетень для таємного голосування і він не бере участь у голосуванні; 

2.13.4. Члени НР секції Фонду, які беруть участь у засіданні з обрання голови НР секції Фонду 

дистанційно з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу працюють 

з ввімкненими відеокамерами;  

2.13.5. За наявності хоча б одного члена НР секції Фонду, який бере участь у засіданні з 

обрання голови НР секції Фонду дистанційно з використанням засобів відеозв’язку в 

режимі реального часу – для забезпечення анонімності та верифікованості таємного 

голосування бюлетені надсилаються всім членам НР секції (всі члени НР секції Фонду 

голосують з використанням програмного забезпечення (засобу), що забезпечує 

анонімність і верифікованість такого голосування);  

2.13.6. Бюлетень таємного голосування формує секретар наукової ради секції Фонду; 

2.13.7. Секретар наукової ради секції Фонду ознайомлює членів НР секції Фонду з 

налаштуваннями бюлетеня для таємного голосування (демонстрація на екрані) для 

забезпечення анонімності та верифікованості голосування; 

2.13.8 Відразу після закінчення процедури таємного голосування з використанням засобів 

відеозв’язку в режимі реального часу секретар наукової ради секції Фонду ознайомлює 

членів НР секції Фонду з результатами таємного голосування з використанням 

програмного забезпечення (засобу) Zoom (або іншого) шляхом демонстрації створеної 

електронної таблиці на екрані для затвердження результатів голосування відкритим 

голосуванням простою більшістю голосів членів НР секції Фонду, які брали участь у 

засіданні НР секції Фонду." 
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Дострокове припинення повноважень голови НФДУ, 

та голів наукових рад секцій НФДУ 

3.1. Питання про дострокове припинення повноважень голови Фонду може бути порушене за 

ініціативою не менше ніж 50% членів НР Фонду. Відповідна письмова заява подається 

до Наглядової ради Фонду. 

3.2. Питання про дострокове припинення повноважень голови наукової ради секції Фонду 

може бути порушене за ініціативою не менше ніж 50% членів наукової ради секції 

Фонду. Відповідна письмова заява подається на ім’я голови Фонду. 

3.3. Перевибори голови Фонду або голови наукової ради секції Фонду мають бути 

призначені не пізніше, ніж через місяць після оформлення відповідної заяви. 

Перевибори мають бути проведені відповідно до цього Положення про вибори голови 

Національного фонду досліджень України та голів наукових рад секцій Національного 

фонду досліджень України. 

3.4. Повноваження голови Фонду або голови наукової ради секції Фонду припиняються 

автоматично у випадках: 

• припинення його / її повноважень як члена НР (з моменту відповідного рішення 
Кабінету Міністрів України про затвердження нового складу НР); 

• смерті або визнання у встановленому порядку недієздатності з причини погіршення 
стану здоров'я (з моменту такої події); 

• виборів нового голови Фонду або голови наукової ради секції Фонду (з моменту 
обрання нового голови Фонду або голови секції НР Фонду). 


