
ЗАПРОШЕННЯ  

на збори колективу наукових працівників  
Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця Національної академії наук України  

для участі у виборах директора Інституту 

  
Шановні виборці! Запрошуємо Вас прийти 19 травня 2021 року на збори колективу наукових працівників Інституту 

фізіології ім. О.О. Богомольця Національної академії наук України та взяти участь у виборах директора Інституту, які 
відбудуться у холі 1-го поверху висотного корпусу (вул. Академіка Богомольця, 4, м. Київ). 

На виборах директора право голосу мають штатні наукові працівники інституту (які працюють на посадах 
від провідного інженера до завідувача структурним підрозділом; у тому числі сумісники та особи, що перебувають 
у відпустці/відрядженні).   

Кожен виборець може перевірити наявність себе у списку зареєстрованих виборців, особисто звернувшись до 
виборчої комісії, тел. 14-30 та 14-07. 

Відповідно до «Основних принципів організації та діяльності наукової установи Національної академії наук 
України», Статуту Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця Національної академії наук України та з урахуванням 
протиепідемічних обмежень щодо проведення масових заходів (Протокол № 5 засідання штабу із ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації від 30.04.2021 року) прийнято рішення про відкриття зборів колективу штатних наукових 
працівників в онлайн-режимі. 

Відкриття загальних зборів колективу штатних наукових працівників Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН 
України розпочнеться 19 травня 2021 року о 8 годині 45 хвилин. До участі у загальних зборах запрошено академіка-
секретаря відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України Комісаренка С.В. У зв’язку з перебуванням 
м. Київ у жовтій зоні епіднебезпеки, відкриття та закриття зборів штатних наукових працівників Інституту 
відбуватиметься в режимі ZOOM-конференції (посилання буде надано працівникам через завідувачів наукових відділів 
інституту по e-mail).  



19 травня 2021 з 9 години 00 хвилин до 15 години 00 хвилин наукові працівники шляхом таємного голосування 
обиратимуть директора Інституту (актова зала, 1-й поверх, лабораторний корпус, вул. Богомольця академіка, 4, м. Київ).  
Враховуючи встановлені протиепідемічні обмеження для проведення масових заходів та для уникнення одночасного 
скупчення великої кількості людей в місці для голосування, просимо дотримуватись соціальної дистанції біля входу 
на виборчу дільницю.  

Місце для голосування буде забезпечено засобами дезінфекції, продезінфікованими ручками, контейнерами для 
використаних індивідуальних засобів захисту та ємкістю для вживаних ручок. 

Від учасників виборів вимагається носіння індивідуальних засобів захисту (масок).  

Зверніть, будь ласка, увагу! 
Бюлетень для голосування видається виборцю лише за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу 

та підтверджує громадянство України (паспорт громадянина України або один з документів, визначених пунктом 1 
частини першої статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»: паспорт громадянина України для 
виїзду за кордон; дипломатичний паспорт України; службовий паспорт України; посвідчення особи моряка; посвідчення 
члена екіпажу; посвідчення особи на повернення в Україну; тимчасове посвідчення громадянина України). 
 
Детальніше ознайомитись з інформацією про проведення виборів директора Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця 
Національної академії наук України  можна на веб-сайті Інституту у розділі «ВИБОРИ ДИРЕКТОРА» 
 
 
Організаційний комітет з проведення виборів директора Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України 


