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Інститут ядерних досліджень 
НАН України

Про вибори директора Інституту 
ядерних досліджень НАН України

Постановою від 27.11.2020 № 248 «Про оголошення конкурсу на 
заміщення посад директорів наукових установ Секції фізико-технічних і 
математичних наук НАН України» Президія НАН України оголосила вибори 
директора Інституту ядерних досліджень (ІЯД) НАН України. За 
встановленим порядком на посаду директора інституту вченою радою 
установи висунуто кандидатуру доктора фізико-математичних наук, члена- 
кореспондента НАН України СЛІСЕНКА Василя Івановича, яка була 
зареєстрована Відділенням ядерної фізики та енергетики НАН України. 
Інших пропозицій по кандидатурах на посаду директора інституту до 
Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України не надходило.

Згідно з п.4.5. Основних принципів організації та діяльності наукової 
установи Національної академії наук України (далі Основні принципи) 
вносимо на розгляд зборів колективу наукових працівників інституту 
кандидатуру претендента на посаду керівника установи — члена- 
кореспондента НАН України В.І. Слісенка.

Як визначено п.3.12.1 Статуту НАН України керівник наукової 
установи Академії обирається шляхом таємного голосування на зборах 
колективу наукових працівників цієї наукової установи. Вибори керівника 
мають бути проведені у повній відповідності до пп.4.6 і 4.7 Основних
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принципів.
Враховуючи, що сесія Загальних Зборів відділення буде проведена 19- 

20 квітня 2021 року, на якій буде розглядатись рішення зборів колективу 
наукових працівників ІЯД НАН України про обрання керівника установи та 
рекомендуватись Президії НАН України кандидатура щодо призначення на 
посаду керівника установи, просимо провести збори колективу наукових 
працівників ІЯД НАН України з виборів директора та надати відповідне 
рішення до 15 квітня 2021 року. Рішення загальних зборів інституту просимо 
направити безпосередньо до Відділення ядерної фізики та енергетики НАН 
України.

Академік-секретар 
Відділення ядерної фізики 
та енергетики НАН України 
академік НАН України М.Ф. Шульга


