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Про

затвердження форми бюлетеня
та€много
лолосування la проlокол)
засiдання виборчоТ KoMicii по обранню
дирекгора УкраiЪського ордена (Знак
Пошани) науково-дослiдяого iнстиl,ту
господарства та
агролiсомелiорацii iM. Г.М, Висоцьколо

вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо особливостей обрання
керiвника державноi науковоТ установи, затвердхених постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 14 грудня 2016 року Nч 998 <.Щеякi питання обрання та
призначення керiвника державнот науковот установиr, та з метою належного
забезпечення прочесу органiзацii i проведення виборiв директора
УкраТнського ордена <Знак Пошани,, науково-лослiдного iнституту лiсового
господарства та агролiсомелiорацii iM. Г.М. Висоцького (далi УкрН!IЛГА):

IIАКАЗУЮ:
l. Затвердити форми документiв, що додаються:
1.1. Форма М l. Бюлетень таемного голосування з обрання директора
УкрН{IЛГД (у разi висунення одного кандидата на посаду директора).
1.2. Форма Ns 2. Бюлетень таемного голосування з обрання директора
УкрЕlЩIЛГА (у разi висунення декiлькох кандидатiв на посаду директора).

l.З. Форма Nl 3. Протокол засiдання виборчоi KoMicii з

диреюора УкрН{IЛГА.

обрання

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

застчпник Голови

В.Н. Бонлар
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Укра'iЪського ордева <Знак Пошаня> яауково-дослцного iнстиryry лiсового
господарства та агролiсомелiорацii iM. Г. М. Висоцького
2019 року

(плюс" або
той, хто голосус, робить проти прiзвища кавдидата в бюлетенi позначк1
(обрати)
або
iЕшу, що засвiдчус волев"rвпiпп", од"о'у з квадратiв ] написами
<вiдхилити>.
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Якщо позначки зроблено в обох квадратах або не зроблено позначки в жодному ]
того, хто
квадратiв, або Ееможливо з iяших причин встановит1l змiст волевиявлення
голосус, бюлетеяь вважа€ться

Прiзвuце, iм'я та
по батьковi капдидата
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паемно?.о 2олосування з обрання
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Украiпського ордена <Знак Пошани, ндуково-дослiдного iястиryry лiсового
господарства та агролiсомелiорацii

iDr.

Г. М. Вясоцького

2019 року

Виборець може голосувати лише за одного кандидата або не пiлтримувати жо,лного,
Той, хто голосус, робить протИ прiзвища одногО з каtiдидатiв позначк) чплюсu або
iншу, що засвiлчус волевиявленця, у квадратi з написом (оБРАТИ). Якшо особа. яка бсре
<плкrсl, абtl
участь у голосуваЕнi, не пiдтримуе жодного кандидата! ставиться позначка
iяцrа у квадратi вiдповiдпого рядка бюлетевя.
якщо позначки зроблеIrо у двох або бiльше рядках або не зроблено позначки в
жодному ря]lку, чи неможJ!иво з iнших причин встановити ]MicT волевиявлення того, хто
голосус, бюлетень вважасться недiЙсним,

Прiзвиrце, iм'я та
по батьковi кандиддr,а
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протокол

засiдаrня виборчоi KoMiciT з обршru директора Украiнського ордена <Знак
Пошани> науково-дослiдного iнституту лiсового господарства та
агролiсомелiорацii iM. Г. М. Висоцького

Присутнi члени KoMicii:
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20l9 року

голова
члени

комlс11
сек?еmр

Присутнi:

члени органiзацiйного KoMiTeTy

спостерiгачi (не бiльше двох осiб) вiд кожного кандидата
громадськi спостерiгачi (не бiльше трьох), акредитованi органiзацiйним
комlтетом

Представшл<.ЩерЖавного

агентства лiсових pecypciB Украiни

Присутнi: кандидати на посаду директора Украiнського ордена (Знак
пошани" нау ково-досл iлного iнсгиrl гу лiсового господарства та
агролiсомелiорацii iM. Г. М. Висоцького
(прiзвище,

iм'я

та по батьковi кандидатiв)

20l9 року фактичне число штатних наукових
працiвникiв УкраТнського ордена (Знак Пошани>> науково-досл iдного
Станом на

iнституту лiсового господарства га
осiб.
iM. Г. М. Висоцького складае _

al рол iсомел iораuiT

Збори колективу наукових прачiвникiв установи, вiдповiдно до п,7,2
Статуту Украiнського ордена <Знак Пошани> науково-досл iдного
iнституту лiсового господарства та агролiсомелiорачii
iM. Г. М. Висоцького, е правочинними та мають право проводити вибори
керiвника установи, якщо на засiданнi присутнi не менше двох третин

_осiб,

а саме
фактичного числа штатних наукових прачiвникiв,
початком зборiв заресструвалося _ наукових працlвникlв,

Перед

виготовлено
,щля проведення таемного голосування було
бюлетенiв. При вiдкриттi урни в нiй виявлено
бюлетенiв, роздано _
_ бюлетенiв.
таемного голосування щодо виборiв директора
-наслiдки
УкраТнськогО ордена ,,Знак Пошани> нау ково-лосл iлного iHcr итут1
лiсЪвого господарства та агролiсомелiорацii iM, Г, М, Висоцького:
Прiзвище, iм'я та
по батьковi кандидата

Проти

Ja

Недiйснi

Згiдно з результатами таемного голосування та з п, 7,9 Статуту
Украiнського орле"а ..З"ак Пошани>, науко во-лосл iлного iнституr1
лiсового господарства та агролiсомелiорачii iM, Г, М, Висоцького
вважаеться обраним на посаду директора Украiнського ордена
науково-дослiдного iнституту лiсового
<<знак ltошани)
iM. Г. М. В исоцького
агролiсомелiорачii
та
господарства
,

i"Ъ ,u no батьковi обраноi особи)
ФрiГ""л",

третин голосiв виборцiв, а саме:

голосlв
або

iпрiоrще' i"'" ,, no батьковi обраЕоi особи)

понад
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виборцiв,

який набрав не менше двох

але

за якого проголосувало

менше,

lB.
саме:_-голос
I_{ей протокол складено виборчою комiсiею

кожен з яких ма€ однакову юридичну силу,

нiж двi третини,
у

а

двох примlрниках,

Бюлетенi i список наукових працiвникiв, яким видано бюлетенi для
голосування, додаються до цього протокопу,
Голова виборчоi KoMicii:
Члени виборчоi KoMicii:

Секретар виборчоТ KoMicii

