
ПРОТОКОЛ №  6
засідання організаційного комітету з проведення виборів генерального директора 

_ Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
Національної академії наук України 

09 жовтня 2018 р.

Присутні члени організаційного комітету:
1. Коваль Тетяна Миколаївна, в.о. заступника генерального директора з наукової роботи
2. Матвійчук Андрій Васильович, в.о. заступника генерального директора з загальних питань
3. Кулаковська Тетяна Леонтіївна, в.о. ученого секретаря
4. Ковальчук Галина Іванівна, директор Інституту книгознавства
5. Лобузіна Катерина Вілентїївна, директор Інституту інформаційних технологій
6. Половинчак Юлія Миколаївна, керівник Національної юридичної бібліотеки
7. Полтавець Сергій Васильович, завідувач відділу обслуговування інформаційними ресурсами 

Національної юридичної бібліотеки
8. Старовойт Світлана Володимирівна, завідувач відділу археографії Інституту архівознавства
9. Поліщук Роман Валентинович, завідувач сектору соціокультурних комунікацій відділу 

теорії і методології бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства
10. Кращенко Інна Дмитрівна, начальник відділу кадрів

Порядок денний
1. Про встановлення фактичної чисельності штатних наукових працівників Національної 
бібліотеки України імені В.І. Вернадського та затвердження форми реєстрації штатних 
наукових працівників на збори колективу наукових працівників Національної бібліотеки 
України імені В.І. Вернадського для участі у виборах генерального директора НБУВ.
2. Про складення, затвердження списку виборців (штатних наукових працівників Національної 
бібліотеки України імені В.І. Вернадського) та подання його виборчій комісії з проведення 
виборів генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Слухали з першого питання: голову організаційного комітету з проведення виборів 
генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (далі -  
організаційний комітет НБУВ) Половинчак Юлію Миколаївну, яка нагадала про те, що члени 
організаційного комітету НБУВ Кращенко Інна Дмитрівна, Кулаковська Тетяна Леонтіївна 
були призначені рішенням організаційного комітету НБУВ, оформленого протоколом № 2 від 
05.10.2018 р., відповідальними особами за повідомлення керівників структурних підрозділів 
про надання ними не пізніше 09 жовтня 2018 року списків штатних наукових працівників їх 
підрозділів до організаційного комітету НБУВ та підготовку остаточного списку штатних 
наукових працівників Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Члена організаційного комітету НБУВ Кращенко Інну Дмитрівну, начальника відділу кадрів, 
яка повідомила, що було зареєстровано та опрацьовано списки штатних наукових працівників 
структурних підрозділів НБУВ, подані до організаційного комітету НБУВ керівниками 
структурних підрозділів НБУВ, звірено зі штатним розписом НБУВ на 2018 рік. У списках, 
поданих керівниками структурних підрозділів, окрім працівників, що займають основні посади 
наукових працівників, визначені у статті 31 Закону України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» від 26.11.2015 р. № 848-УІІІ, включені працівники, що займають посади головних, 
провідних бібліотекарів, бібліографів, редакторів та інших професіоналів, посадові оклади яких 
встановлено відповідно до додатку 1 розпорядження Президії НАН України «Про умови оплати 
праці працівників бюджетних науково-дослідних установ і організацій та інших наукових 
установ Національної академії наук» від 25.04.2001 р. (зі змінами) як професіоналам, які 
провадять наукові і науково-технічні розробки та які виконують науково-організаційну роботу. 
З метою дотримання принципу демократичності виборів керівника держаної наукової установи, 
визначеного Методичними рекомендаціями щодо особливостей обрання керівника державної 
наукової установи, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 14.12. 2016 р. № 
998, запобігання скаргам працівників НБУВ та враховуючи неузгодженість норм Закону 
України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про атестацію наукових
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працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.1999 р. № 1475, 
Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 14.04.2004 р. № 494, Переліку посад наукових (науково-педагогічних) 
працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III -  IV рівня 
акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової 
допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України «Про науково- 
технічну діяльність», затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 04.03.2004 р. № 257, у 
зв’язку з висновками та рекомендаціями комісії Президії НАН України з розгляду питання 
щодо відповідності процедури виборів генерального директора Національної бібліотеки 
України імені В.І. Вернадського вимогам чинного законодавства, оголошенням конкурсу на 
заміщення посади керівника Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 
(постанова Президії НАН України від 11.07.2018 р. № 236) було подано запити до Президії 
НАН України та уповноважених державних органів щодо роз’яснення правомірності 
включення до штатних наукових працівників, які мають право брати участь у виборах 
керівника наукової установи, головних та провідних спеціалістів, які перебувають на посадах 
головних і провідних бібліотекарів, бібліографів, редакторів, інженерів, інших професіоналів, 
що беруть участь у науковій роботі та виконують науково-організаційну роботу.

У листі відділу наукових і керівних кадрів НАН України від 03.08.2018 р. № 10/91 
зазначено, що посади вищевказаних категорій працівників НБУВ є науковими, а особи, що їх 
заміщують, є повноправними членами наукового колективу і мають бути включені до списку 
штатних наукових працівників, які братимуть участь у зборах з обрання директора.

У листі Міністерства освіти і науки України від 13.09.2018 р. № 1/11-9773 зазначено, що 
статтею 31 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. 
№ 848-VIII визначено перелік основних посад наукових працівників наукових установ, пунктом 
15 Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових 
посад державної наукової установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
25.05.2018 р. № 404 визначено загальний порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 
наукових посад, а також те, що вимоги до учасників конкурсу встановлюються державною 
науковою установою, юридичною особою державної форми власності, у складі якої є науковий 
підрозділ, з урахуванням пропозицій (за наявності) ради такої установи, юридичної особи та 
вимог пункту 15 Примірного положення. Державні наукові установи та юридичні особи, 
державної форми власності, у складі яких є науковий підрозділ, які перебувають у відання 
Національної академії наук, під час затвердження порядків проведення конкурсу можуть за 
погодженням з органом, у віданні якого перебувають, керуючись Примірним положенням 
встановлювати вимоги до учасників конкурсу, відмінні від тих, що передбачені цим 
положенням.

Міністерством соціальної політики України у листі «Про надання роз’яснення» 
від 20.09.2018 р. № 1564/0/101-18/284 зазначено, що усі працівники, які обіймають посади 
(професії), що передбачаються у штатному розписі, можна вважати штатними працівниками. 
Перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, 
вищих навчальних закладів III -  IV рівня акредитації, перебування на яких дає право на 
призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 
24 Закону України «Про науково-технічну діяльність», затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів від 04.03.2004 р. № 257, передбачає перелік назв посад наукових працівників. 
Ураховуючи зазначене, до штатного розпису НБУВ можуть бути віднесені назви посад 
«головний бібліотекар», «головний бібліограф», «головний редактор», «провідний бібліограф», 
«провідний бібліотекар», «провідний редактор», за умови, що працівники, які обіймають ці 
посади, та відповідно до Положення про атестацію наукових працівників, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.1999 р. № 1475 (зі змінами), пройшли 
атестацію як наукові працівники, можуть вважатися штатними науковими працівниками.

Інформаційний лист регіонального комітету Київської регіональної профспілки працівників 
НАН України, наданий головою профкому НБУВ «Щодо визначення поняття «науковий 
працівник»» від 06.08.2018 р. № 33, говорить про те, що до наукових працівників відносяться 
особи, які задовольняють одночасно вимоги ч. 20 ст. 1, ст. 6 та ст. 31 Закону України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність», а саме: мають вищу освіту, займають відповідну посаду

2



і виконують на цій посаді наукову, науково-технічну, науково-організаційну, науково- 
педагогічну роботу.

Враховуючи вищевикладене, відповідно до Статуту НАН України, Основних принципів 
організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України, рекомендацій 
щодо організації та проведення виборів керівників наукових установ НАН України, 
затверджених розпорядженням Президії НАН України від 23.01.2017 р. № 45, Статуту 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Положення про організаційний 
комітет з проведення виборів генерального директора Національної бібліотеки України імені 
В.І. Вернадського, затвердженого вченою радою НБУВ протоколом № 1 від 24.01.2018 р., з 
урахуванням Методичних рекомендаціях щодо особливостей обрання керівника державної 
наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14. 12. 2016 р. 
№ 998, складено остаточний список штатних наукових працівників Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського та встановлено фактичну чисельність штатних наукових 
працівників Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Відділом кадрів НБУВ було переглянуто посадові інструкції працівників, що займають 
посади головних, провідних бібліотекарів, бібліографів, редакторів та інших професіоналів, 
посадові оклади яких встановлено відповідно до додатку 1 розпорядження Президії НАН 
України «Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ і 
організацій та інших наукових установ Національної академії наук» від 25.04.2001 р. (зі 
змінами) як професіоналам, які провадять наукові і науково-технічні розробки та які 
виконують науково-організаційну роботу. У посадових інструкціях вищезазначених категорій 
працівників, передбачена участь у наукових дослідженнях. Перевірено списки наукових 
працівників, атестованих у 2015 році, згідно з якими працівники проходили атестацію як 
наукові.

Отже, станом на 09 жовтня 2018 року фактична чисельність штатних наукових працівників 
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського з урахуванням працівників, що 
займають посади головних, провідних бібліотекарів, бібліографів, редакторів та інших 
професіоналів, посадові оклади яких встановлено відповідно до додатку 1 розпорядження 
Президії НАН України «Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних 
установ і організацій та інших наукових установ Національної академії наук» від 25.04.2001 р. 
(зі змінами) як професіоналам, які провадять наукові і науково-технічні розробки та які 
виконують науково-організаційну роботу, складає 392 (триста дев’яносто два) штатних 
наукових працівника. Пропоную встановити фактичну чисельність 392 (триста дев’яносто два) 
штатних наукових працівника, погодити список штатних наукових працівників, на підставі 
нього скласти список виборців та передати виборчій комісії з проведення виборів генерального 
директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та, враховуючи положення 
вищезазначених нормативних актів і документів, з метою організації та забезпечення 
проведення виборів генерального директора НБУВ, погодити наведену нижче форму реєстрації 
штатних наукових працівників на збори колективу наукових працівників Національної 
бібліотеки України імені В.І. Вернадського для прийняття участі у виборах генерального 
директора НБУВ.

Форма реєстрації штатних наукових працівників на збори колективу наукових 
працівників Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського для прийняття 

участі у виборах генерального директора НБУВ

№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Підпис

Голову організаційного комітету НБУВ Половинчак Юлію Миколаївну, яка запропонувала, з 
урахуванням вищезазначеного, з метою дотримання принципу демократичності виборів 
керівника держаної наукової установи, визначеного Методичними рекомендаціями щодо 
особливостей обрання керівника державної наукової установи, затвердженими постановою 
Кабінету Міністрів України від 14.12. 2016 р. № 998, запобігання скаргам працівників НБУВ,
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погодити список штатних наукових працівників з урахуванням працівників, які займають 
посади головних, провідних бібліотекарів, бібліографів, редакторів та інших професіоналів, 
посадові оклади яких встановлено відповідно до додатку 1 розпорядження Президії НАН 
України «Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ і 
організацій та інших наукових установ Національної академії наук» від 25.04.2001 р. (зі 
змінами) як професіоналам, які провадять наукові і науково-технічні розробки та які виконують 
науково-організаційну роботу, та встановити фактичну чисельність штатних наукових 
працівників Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського станом на 09 жовтня 2018 
року - 392 (триста дев’яносто два) штатних наукових працівника, затвердити вищезазначену 
форму реєстрації штатних наукових працівників на збори колективу наукових працівників 
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського для прийняття участі у виборах 
генерального директора НБУВ. Секретарю організаційного комітету НБУВ Кулаковській 
Тетяні Леонтіївні не пізніше ніж за добу до дня проведення виборів заповнити необхідною 
інформацією затверджену форму реєстрації штатних наукових працівників на збори колективу 
наукових працівників Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського для прийняття 
участі у виборах генерального директора НБУВ.
Голосування з даного питання: /

Коваль Тетяна Миколаївна ___________________________________

Матвійчук Андрій Васильович

Ковальчук Г алина Іванівна_

Лобузіна Катерина Вілентіївна

Половинчак Юлія Миколаївна

Полтавець Сергій Васильович /

О
і %  .

< г

V

Ь

____
с /  7

Старовойт Світлана Володимирівна 

Поліщук Роман Валентинович 

Кращенко Інна Дмитрівна ']С(

Пропозицію прийнято {( С/У'( (- Є £  ( ( (  (  /  4-

УХВАЛИЛИ: погодити список штатних наукових працівників з урахуванням працівників, що 
займають посади головних, провідних бібліотекарів, бібліографів, редакторів та інших 
професіоналів, посадові оклади яких встановлено відповідно до додатку 1 розпорядження 
Президії НАН України «Про умови оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних 
установ і організацій та інших наукових установ Національної академії наук» від 25.04.2001 р. 
(зі змінами) як професіоналам, які провадять наукові і науково-технічні розробки та які 
виконують науково-організаційну роботу, та встановити фактичну численність штатних 
наукових працівників Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського станом на 09 
жовтня 2018 року - 392 (триста дев’яносто два) штатних наукових працівника. Затвердити 
вищезазначену форму реєстрації штатних наукових працівників на збори колективу наукових 
працівників Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського для прийняття участі у 
виборах генерального директора НБУВ. Секретарю організаційного комітету Кулаковській 
Тетяні Леонтіївні не пізніше ніж за добу до дня проведення виборів заповнити необхідною 
інформацією затверджену форму реєстрації штатних наукових працівників на збори колективу
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наукових працівників Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського для прийняття 
участі у виборах генерального директора НБУВ.

Слухали з другого питання: голову організаційного комітету НБУВ Половинчак Юлію 
Миколаївну з інформацією про те, що членом організаційного комітету Кращенко Інною 
Дмитрівною, начальником відділу кадрів складено список виборців (штатних наукових 
працівників Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) з урахуванням 
інформації, нормативних актів та документів, зазначених при розгляді першого питання, 
визначеного цим протоколом, запропонувала затвердити список виборців (штатних наукових 
працівників Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського), що додається, та 
терміново подати виборчій комісії з проведення виборів генерального директора Національної 
бібліотеки України імені В.І. Вернадського, затверджений цим протоколом список виборців 
(штатних наукових працівників Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського), 
враховуючи строк, визначений Положенням про організаційний комітет з проведення виборів 
генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, 
затвердженим вченою радою НБУВ протоколом № 1 від 24.01.2018 р., Методичними 
рекомендаціями щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, 
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 998 та 
визначену дату проведення виборів генерального директора НБУВ протоколом № 4 
організаційного комітету НБУВ від 09.10.2018 р.
Голосування з даного питання: л Р
Коваль Тетяна Миколаївна 

Матвійчук Андрій Васильович 

Кулаковська Тетяна Леонтіївна 

Ковальчук Галина Іванівна

Лобузіна Катерина Вілентїївна 

Половинчак Юлія Миколаївна 

Полтавець Сергій Васильович

Старовойт Світлана Володимирівна

Поліщук Роман Валентинович 

Кращенко Інна Дмитрівна 

Пропозицію прийнято lY.fi ( 0'(&С■( ( Є { * ' '

УХВАЛИЛИ: затвердити список виборців (штатних наукових працівників Національної 
бібліотеки України імені В.І. Вернадського), що додається, та подати терміново затверджений 
цим протоколом список виборців (штатних наукових працівників Національної бібліотеки 
України імені В.І. Вернадського) виборчій комісії з проведення виборів генерального директора 
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Цей протокол складено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.
1- й примірник протоколу зберігається у голови організаційного комітету або заступника голови 
організаційного комітету НБУВ;
2- й примірник протоколу зберігається у секретаря організаційного комітету НБУВ.
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Голова організаційного комітету 
з проведення виборів генерального директора 
Національної бібліотеки України імені В.1. Вернадського

Секретар організаційного комітету 
з проведення виборів генерального директора 
Національної бібліотеки Українй імені В.І. Вернадського

Члени організаційного комітету 
з проведення виборів генерального директора 
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського:

Коваль Тетяна Миколаївна 4%

Матвійчук Андрій Васильович_ 

Ковальчук Г алина Іванівна___
О.

Лобузіна Катерина Вілентіївна_ 

Полтавець Сергій Васильович_

УУ

Старовойт Світлана Володимирівна__

Поліщук Роман Валентинович

Ю.М. Половинчак

Т.Л. Кулаковська

Кращенко Інна Дмитрівна


