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Протокол № 3 

засідання виборчої комісії  
з проведення виборів директора  

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України»  
від 28 березня 2018 р.         м. Львів 
 

Присутні члени виборчої комісії - 5 осіб  
(Аркуш реєстрації членів комісії, Додаток 1): 

Голова комісії – М.В. Максимчук, старший науковий 
співробітник відділу регіональної економічної політики, 
д.е.н., с.н.с.; 
Заступник голови комісії – М.І. Мельник, завідувач 
сектору просторового розвитку, д.е.н., проф.; 
Секретар комісії – Л.Я. Беновська, старший науковий 
співробітник відділу регіональної фінансової політики, 
к.е.н.; 
Член комісії – В.В. Борщевський, старший науковий 
співробітник відділу розвитку територіальних громад і 
транскордонного співробітництва, д.е.н., доц.; 
Член комісії – Р.Т. Теслюк, в.о. завідувача відділу 
соціально-гуманітарного розвитку регіону, к.геогр.н., 
с.н.с. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про отримання від організаційного комітету листа Відділення економіки НАН 

України щодо реєстрації кандидатури на вибори директора ДУ «Інститут регіональних 
досліджень НАН України». 

2. Про виготовлення бюлетенів та списку для видачі бюлетенів. 
 
За порядок денний голосували «за» одноголосно. 

 
По першому питанню 
 
СЛУХАЛИ: 
Голову виборчої комісії з проведення виборів директора ДУ «Інститут регіональних 

досліджень імені М.І.Долішнього НАН України» М.В. Максимчука, який поінформував 
членів комісії про одержання від голови організаційного комітету Б.В.Ткачука листа 
Відділення економіки НАН України щодо реєстрації кандидатури на вибори директора ДУ 
«Інститут регіональних досліджень НАН України» № 226/21 від 19 березня 2018 р. 

 
Виступили: М.І.Мельник, Л.Я.Беновська.  
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УХВАЛИЛИ:  
Прийняти інформацію до відома. 
 

По другому питанню 
 
СЛУХАЛИ: 
Голову виборчої комісії з проведення виборів директора ДУ «Інститут регіональних 

досліджень імені М.І.Долішнього НАН України» М.В. Максимчука, який зазначив, що 
згідно з листом Відділення економіки НАН України щодо реєстрації кандидатури на 
вибори директора ДУ «Інститут регіональних досліджень НАН України» № 226/21 від 19 
березня 2018 р. до бюлетеня слід включити одну кандидатуру д.е.н., проф. Кравціва 
Василя Степановича, і запропонував, відповідно до Розпорядження Президії НАН України 
№170 від 9 березня 2017 р. «Затвердження форми бюлетеня таємного голосування та 
протоколу засідання виборчої комісії по обранню керівника (директора) наукової установи 
НАН України» (Форма №2 у разі одного кандидата на посаду керівника наукової установи 
НАН України), а також Положення про організаційний комітет та виборчу комісію з 
проведення виборів директора ДУ «Інститут регіональних досліджень імені 
М.І.Долішнього НАН України» (п. 3.2) виготовити бюлетені 2 квітня 2018 р. з 14.00 до 
18.00 години у кількості 75 штук, що відповідає кількості осіб, які мають право брати 
участь у виборах та включені до затвердженого списку виборців.  

Після виготовлення бюлетені слід зберігати в приміщенні виборчої дільниці (третій 
поверх, великий конференц-зал, кім. 334) у закритій металевій шафі, яку опечатати 
стрічкою з проставленням на ній підпису голови комісії та заступника голови комісії.  

 
Виступили: М.І.Мельник, В.В.Борщевський, Р.Т. Теслюк, Л.Я.Беновська, яка 

запропонувала виготовити списки для видачі бюлетенів, а також таблички для підрахунку 
голосів: одна табличка із прізвищем кандидата на посаду, три таблички для підрахунку 
голосів – «недійсні бюлетені», «обрати», «відхилити». Крім того для полегшення видачі 
бюлетенів виготовити таблички з літарами А-Ж, З-М, Н-Я. 

Питання було поставлено на голосування. 
Результати відкритого голосування: 
«За» – 5 (п‘ять) голосів, 
«Проти» – немає, 
«Утримались» – немає. 

 
УХВАЛИЛИ (одноголосно):  
1. Виготовити бюлетені 2 квітня 2018 р., з 14.00 до 18.00 години у кількості 75 штук, 

що відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у виборах та включені до 
затвердженого списку виборців. Згідно з листом Відділення економіки НАН України щодо 
реєстрації кандидатури на вибори директора ДУ «Інститут регіональних досліджень НАН 
України» № 226/21 від 19 березня 2018 р. та відповідно до Розпорядження Президії НАН 
України №170 від 9 березня 2017 р. «Затвердження форми бюлетеня таємного голосування 
та протоколу засідання виборчої комісії по обранню керівника (директора) наукової 
установи НАН України» (Форма №2 у разі одного кандидата на посаду керівника наукової 
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установи НАН України) до бюлетеня включити одну кандидатуру д.е.н., проф. Кравціва 
Василя Степановича.  

2. Відповідно до Положення про організаційний комітет та виборчу комісію з 
проведення виборів директора ДУ «Інститут регіональних досліджень імені 
М.І.Долішнього НАН України» (п. 3.2) після виготовлення бюлетені зберігати в 
приміщенні виборчої дільниці (третій поверх, великий конференц-зал, кім. 334) у закритій 
металевій шафі, яку опечатати стрічкою з проставленням на ній підпису голови комісії та 
заступника голови комісії.  

Персональна відповідальність за відповідність кількості бюлетенів кількості виборців 
та збереження бюлетенів покладається на голову виборчої комісії. 

3. Виготовити списки для видачі бюлетенів, відповідно до затверженого списку 
виборців (протокол виборчої комісії з проведення виборів директора ДУ «Інститут 
регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України»№2, додаток 2, від 
21 березня 2018 р.), а також таблички для підрахунку голосів: одна табличка із прізвищем 
кандидата на посаду, три таблички для підрахунку голосів – «недійсні бюлетені», 
«обрати», «відхилити». Крім того, для організації видачі бюлетенів виготовити таблички з 
літарами А-Ж, З-М, Н-Я. 

 
 
Голова Виборчої комісії  
з проведення виборів директора  
ДУ «Інститут регіональних досліджень  
імені М.І.Долішнього НАН України» 
 

  
 
М.В. Максимчук 

Секретар Виборчої комісії  
з проведення виборів директора  
ДУ «Інститут регіональних досліджень  
імені М.І.Долішнього НАН України» 

  
 
Л.Я. Беновська 

 


