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Протокол №1 
засідання організаційного комітету 
з проведення виборів директора 

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» 
 
від 06 лютого 2018 р.                                                                                                                м. Львів 
 

Присутні члени організаційного комітету – 5 осіб 
(Аркуш реєстрації членів комісії, Додаток 1): 

Ткачук Б.В., заступник директора із загальних питань; 
Іщук С.О., завідувач відділу розвитку виробничої сфери регіону 
та інвестицій, д.е.н., проф.; 
Притула Х.М., в.о. завідувача сектору проблем 
транскордонного співробітництва, д.е.н., с.н.с.; 
Жук П.В., провідний науковий співробітник відділу 
регіональної екологічної політики та природокористування, 
к.е.н.; 
Попадюк П.С., провідний інженер. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Розподіл обов’язків між членами організаційного комітету з проведення виборів директора      

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»: 
Пункт «а» 
обрання голови організаційного комітету з проведення виборів директора ДУ «Інститут 

регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; 
Пункт «б» 
обрання заступника голови організаційного комітету з проведення виборів директора ДУ 

«Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; 
Пункт «в» 
обрання секретаря організаційного комітету з проведення виборів директора ДУ «Інститут 

регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». 
 
За порядок денний голосували «за» одноголосно. 
 
По першому питанню  
СЛУХАЛИ: 
Ткачука Б.В., заступника директора із загальних питань Інституту, який ознайомив присутніх з 

наказом по Інституту від 23 січня 2018 року № 17-осн «Про організацію виборів директора ДУ «Інститут 
регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»». 

 
Пункт «а» 
обрання голови організаційного комітету з проведення виборів директора ДУ «Інститут 

регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; 
СЛУХАЛИ: 
Жука П.В., провідного наукового співробітника відділу регіональної екологічної політики та 

природокористування, к.е.н. з пропозицією обрати Ткачука Б.В. головою організаційного комітету з 
проведення виборів директора ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН 
України». 

Виступили: Іщук С.О., Притула Х.М. 
Питання було поставлено на голосування. 
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Результати відкритого голосування: 
«За» - 5 (п’ять) голосів. 
«Проти» - немає. 
«Утримались» - немає. 
УХВАЛИЛИ (одноголосно): 
Обрати головою організаційного комітету з проведення виборів директора ДУ «Інститут 

регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» Ткачука Б.В., заступника директора із 
загальних питань Інституту. 

 
Пункт «б» 
обрання заступника голови організаційного комітету з проведення виборів директора ДУ 

«Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; 
СЛУХАЛИ: 
Притулу Х.М., в.о. завідувача сектору проблем транскордонного співробітництва, д.е.н., с.н.с. з 

пропозицією обрати Іщук С.О. заступником голови організаційного комітету з проведення виборів 
директора ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». 

Виступили: Жук П.В., Ткачук Б.В. 
Питання було поставлено на голосування. 
Результати відкритого голосування: 
«За» - 5 (п’ять) голосів. 
«Проти» - немає. 
«Утримались» - немає. 
УХВАЛИЛИ (одноголосно): 
Обрати заступником голови організаційного комітету з проведення виборів директора ДУ 

«Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» Іщук С.О., завідувача відділу 
розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій, д.е.н., проф. 

 
Пункт «в» 
обрання секретаря організаційного комітету з проведення виборів директора ДУ «Інститут 

регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; 
СЛУХАЛИ: 
Ткачука Б.В., заступника директора із загальних питань Інституту з пропозицією обрати      

Притулу Х.М. секретарем організаційного комітету з проведення виборів директора ДУ «Інститут 
регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України». 

Виступили: Іщук С.О., Жук П.В. 
Питання було поставлено на голосування. 
Результати відкритого голосування: 
«За» - 5 (п’ять) голосів. 
«Проти» - немає. 
«Утримались» - немає. 
УХВАЛИЛИ (одноголосно): 
Обрати секретарем організаційного комітету з проведення виборів директора ДУ «Інститут 

регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» Притулу Х.М., в.о. завідувача сектору 
проблем транскордонного співробітництва, д.е.н., с.н.с. 

 

 
Голова організаційного комітету з проведення виборів 
директора ІРД НАН України                                                                                Ткачук Б.В. 
 
Секретар організаційного комітету з проведення виборів 
директора ІРД НАН України                                                                                Притула Х.М. 


