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4. Організація та ведення засідань Вченої ради академії
4.9. Лічильна комісія Вченої ради академії
п, 4.9.2. розділу 4.9. викласти в наступній редакції:
«Лічильну комісію обирає Вчена рада академії в кількості не менше З осіб з 

числа членів Вченої ради відкритим голосуванням простою більшістю голосів»
4.12. Організація таємного голосування та встановлення його 

результатів
До п. 4.12.5. розділу 4.12. додати:
«На бюлетенях, що залишилися не розданими, робиться зріз ножицями їх 

правого верхнього кутка»
До розділу 4.12. додати:
«4.12.7. Члени лічильної комісії проводять підрахунки, підсумки яких 

відображаються в протоколі таємного голосування.
Протокол підписується усіма членами лічильної комісії.»
«4.12.8. Лічильна комісія запечатує бюлетені по кожному проголосованому 

питанню в окремі конверти, які підписуються усіма членами лічильної комісії на 
зворотному боці.»

«4.12.9. На лічильну комісію покладається відповідальність за процедуру 
проведення таємного голосування.»

5. Опрацювання та оформлення приіінятих рішень Вченої ради 
академії та інформування нро них

п. 5.5. розділу 5. викласти в наступній редакції:
«Вчений секретар організовує тиражування рішень Вченої ради у 

необхідній кількості у вигляді витягів з протоколу та доводить до відома членів 
Вченої ради, керівників структурних підрозділів та працівників Академії, яких 
стосуються ці рішення.»

До розділу 5. додати:
«5.6. Витяги з протоколів засідання Вченої ради Академії підлягають 

оприлюдненню з метою об’єктивного висвітлення її діяльності, розмішуються в 
мережі Інтернет на офіційному сайті Академії у десятиденний строк після їх 
підписання в установленому порядку. Вчений секретар оприлюднює всі рішення 
Вченої ради Академії.»
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