
Протокол № 5 

засідання виборчої комісії з проведення виборів директора Інституту 

української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського 

НАН України 

від 1 жовтня 2020 року 

Присутні члени комісії: 

Кавунник Валентин Леонідович (голова) 

Синяк Іван Леонідович (заступник голови) 

Семко Дмитро Миколайович (секретар) 

Даниленко Василь Михайлович 

Ковальчук Михайло Анатолійович 

Старченко Наталя Петрівна 

Халак Надія Володимирівна 

 

Присутні члени Організаційного комітету: 

Гордієнко Дмитро Сергійович (голова) 

Маврін Олександр Олександрович (заступник) 

Свирська Любов Миколаївна (секретар) 

Мицик Юрій Андрійович 

Капраль Мирон Миколайович 

 

спостерігачі від кандидата      відсутні 

представник НАН України      відсутній 

представник Міністерства освіти і науки України  відсутній 

кандидат на посаду директора Інституту 

української археографії та джерелознавства 

ім. М. С. Грушевського НАН України     присутній 

 

Станом на 1 жовтня 2020 року фактична чисельність штатних наукових 

працівників Інституту української археографії та джерелознавства 

ім. М. С. Грушевського НАН України складає 64 особи. 

Збори колективу наукових працівників установи, відповідно 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 43 особи. Всього зареєструвалося 

53 наукових працівника. 

Для проведення таємного голосування було виготовлено 64 бюлетені, 

роздано 53. При відкритті скриньки для голосування (урни) – виявлено 

42 бюлетеня. 

У Львівському відділенні виявлено 11 бюлетенів. 

Всього – 53 бюлетеня. 

 



Для обрання директора Інституту української археографії та 

джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, необхідно, щоб, 

згідно з п. 3.12.4 Статуту НАН України, кандидат на посаду директора набрав: 

– не менше двох третин голосів виборців, тобто не менше 36 голосів 

– більше 50 відсотків, коли за кандидата проголосувало менше двох 

третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу 

наукових працівників, тобто більше 27 голосів. 

Наслідки таємного голосування по виборах директора Інституту 

української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН 

України: 

 

Прізвище, ім’я та по батькові За Проти Недійсні 

ПАПАКІН ГЕОРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 48 5 ––– 

 

Згідно з наслідками таємного голосування та з п. 3.12.4 Статуту НАН 

України вважається обраним на посаду директора Інституту української 

археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України: 

– Папакін Георгій Володимирович, який набрав не менше двох третин 

голосів та більше 50 відсотків, а саме: 48 голосів. 

 

Цей протокол складено Виборчою комісією у двох примірниках, кожен 

з яких має однакову юридичну силу. 

Бюлетені та список наукових працівників, яким видано бюлетені для 

голосування, додаються до цього протоколу. 

 

 

 

 


