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Протокол №2 
засідання організаційного комітету 
з проведення виборів директора 

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» 
 
від 19 березня 2018 р.                                                                                                                м. Львів 
 

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

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про графік та регламент зустрічей кандидата на посаду директора ДУ «Інститут регіональних 

досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» доктора економічних наук, проф. Кравціва В.С. з 
трудовим колективом. 

2. Про забезпечення розміщення виборчої програми кандидата на посаду директора ДУ 
«Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» доктора економічних наук, 
проф. Кравціва В.С. на офіційному веб-сайті Інституту. 

 
За порядок денний голосували «за» одноголосно. 
 
По першому питанню  
СЛУХАЛИ: 
Голову організаційного комітету з проведення виборів директора ІРД НАН України Ткачука Б.В. 

з наступною інформацією: 
Відповідно до п. 1.4. Положення «Про організаційний комітет та виборчу комісію з проведення 

виборів директора ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»», 
затвердженого на засіданні Вченої ради Інституту (Протокол №1 від 30 січня 2018 року), кандидат на 
посаду директора Інституту має право проводити зустрічі з працівниками Інституту. Пункт 1.5. цього 
положення  –  Оприлюднення кандидатами виборчих програм та їх обговорення здійснюються на 
зустрічах та зборах трудового колективу Інституту без будь-яких обмежень. 

 Оскільки Вчена рада Інституту на розширеному засіданні проголосувала за висунення 
кандидатури доктора економічних наук, проф. Кравціва В.С. на посаду директора Інституту, а також 
кандидатуру доктора економічних наук, проф. Кравціва В.С. на посаду директора Інституту висунули та 
підтримали колективи 6-ьох наукових відділів та двох їх підрозділів (відділ регіональної економічної 
політики, відділ регіональної фінансової політики, відділ регіональної екологічної політики та 
природокористування, відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону, відділ розвитку виробничої 
сфери регіону та інвестицій, відділ розвитку територіальних громад і транскордонного співробітництва, 
сектор проблем транскордонного співробітництва, сектор просторового розвитку) ПРОПОНУЮ: 

 
1. Затвердити графік зустрічей кандидата на посаду директора ІРД НАН України доктора 

економічних наук, проф. Кравціва В.С. з трудовим колективом: 



2 
 

27 березня 2018 р. (вівторок) об 11.00 год. (у приміщенні ІРД НАН України, за адресою: 79026, м. 
Львів, вул. Козельницька,4, конференц-зал Інституту на 3-ьому поверсі) – зустріч з трудовим 
колективом. 

2. Затвердити регламент зустрічі кандидата на посаду директора ІРД НАН України доктора 
економічних наук, проф. Кравціва В.С. з трудовим колективом: 

Дата: 27 березня 2018 р. (вівторок). 
Місце проведення: 79026, м. Львів, вул. Козельницька,4, конференц-зал Інституту на 3-ьому 

поверсі. 
Початок: 11.00. 
1. Тривалість виступу кандидата – до 20 хв. 
2. Час для запитань та відповідей – до 15 хв. 
3. Час для обговорення та виступів – до 10 хв. 
4. Час на прикінцеву репліку – до 5 хв. 
Загальна тривалість зустрічі – до 50 хв. 
 
Виступили: Іщук С.О. 
Питання було поставлено на голосування. 
Результати відкритого голосування: 
«За» - 5 (п’ять) голосів. 
«Проти» - немає. 
«Утримались» - немає.  
 
УХВАЛИЛИ (одноголосно): 
1. Затвердити наступний графік зустрічей кандидата на посаду директора ІРД НАН України 

доктора економічних наук, проф. Кравціва В.С. з виборцями: 
27 березня 2018 р. (вівторок) об 11.00 год. (у приміщенні ІРД НАН України, за адресою: 79026, м. 

Львів, вул. Козельницька,4, конференц-зал Інституту на 3-ьому поверсі) – зустріч з трудовим 
колективом. 

 
2. Затвердити наступний регламент зустрічі кандидата на посаду директора ІРД НАН України 

доктора економічних наук, проф. Кравціва В.С. з трудовим колективом: 
Дата: 27 березня 2018 р. (вівторок). 
Місце проведення: 79026, м. Львів, вул. Козельницька,4, конференц-зал Інституту на 3-ьому 

поверсі. 
Початок: 11.00. 
1. Тривалість виступу кандидата – до 20 хв. 
2. Час для запитань та відповідей – до 15 хв. 
3. Час для обговорення та виступів – до 10 хв. 
4. Час на прикінцеву репліку – до 5 хв. 
Загальна тривалість зустрічі – до 50 хв. 
 
3. Довести графік та регламент зустрічі кандидата на посаду директора ІРД НАН України 

доктора економічних наук, проф. Кравціва В.С. до відома трудового колективу Інституту. 
 
По другому питанню 
СЛУХАЛИ: 
Голову організаційного комітету з проведення виборів директора ІРД НАН України Ткачука Б.В. 

з наступною інформацією: 
Відповідно до п. 3.2.6. Положення «Про організаційний комітет та виборчу комісію з проведення 

виборів директора ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»», 
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затвердженого на засіданні Вченої ради Інституту (Протокол №1 від 30 січня 2018 року): 
Організаційний комітет забезпечує розміщення виборчих програм кандидатів на посаду директора на 
офіційному веб-сайті Інституту не пізніше 10 календарних днів до дати проведення виборів. У зв’язку з 
цим ПРОПОНУЮ 

Розмістити виборчу програму кандидата на посаду директора ІРД НАН України доктора 
економічних наук, проф. Кравціва В.С. на офіційному веб-сайті Інституту 19 березня 2018 року. 

 
Виступили: Жук П.В. 
Питання було поставлено на голосування. 
Результати відкритого голосування: 
«За» - 5 (п’ять) голосів. 
«Проти» - немає. 
«Утримались» - немає. 
 
УХВАЛИЛИ (одноголосно): 
1. Розмістити виборчу програму кандидата на посаду директора ІРД НАН України доктора 

економічних наук, проф. Кравціва В.С. на офіційному веб-сайті Інституту 19 березня 2018 року. 
2. Відповідальним за розміщення виборчої програми кандидата на посаду директора ІРД НАН 

України доктора економічних наук, проф. Кравціва В.С. на офіційному веб-сайті Інституту призначити 
завідувача відділу розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій д.е.н., проф. Іщук С.О. 

 
 

 
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. 


