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Протокол № 2 

засідання виборчої комісії  
з проведення виборів директора  

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України»  
від 21 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, завідувач 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 затвердження списку осіб, які мають право брати участь у виборах (списку 

виборців) та виготовлення списків виборців для видачі бюлетенів. 
2. Про призначення дати, часу і місця виборів. 
3. Про оприлюднення інформації про дату, час і місце виборів. 
4. Про стан підготовки приміщення для виборів (виборчої дільниці) та про 

забезпечення виборчої дільниці прозорою скринькою для голосування, сейфом (металевою 
шафою), обладнання кабінок голосування та місця роботи членів виборчої комісії. 

 
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 виборчого комітету Б.В.Ткачука списку наукових 
працівників, які мають право брати участь у виборах (списку виборців) і запропонував 
затвердити список виборців для проведення виборів директора ДУ «Інститут регіональних 
досліджень імені М.І.Долішнього НАН України». 

 
Виступили: М.І.Мельник, В.В.Борщевський.  
 
Питання було поставлено на голосування. 
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Результати відкритого голосування: 
«За» – 5 (п‘ять) голосів, 
«Проти» – немає, 
«Утримались» – немає. 
 
УХВАЛИЛИ (одноголосно):  
Затвердити список виборців для проведення виборів директора ДУ «Інститут 

регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України» у кількості сімдесяти п’яти 
осіб – штатних наукових працівників Інституту (список додається, додаток 2 до 
протоколу). 

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

досліджень імені М.І.Долішнього НАН України» М.В. Максимчука про дату, час і місце 
проведення виборів, який поінформував присутніх про зміст п. 6 Наказу директора «Про 
організацію виборів директора Інституту» №17-осн від 23 січня 2018 р., відповідно до 
якого виборча комісія визначає дату, час і місце проведення виборів і запропонував: 

1. Провести вибори директора ДУ «Інститут регіональних досліджень імені 
М.І.Долішнього НАН України» шляхом таємного голосування 3 квітня 2018 р. з 9:00 до 
15:00 години у приміщенні Інституту за адресою: м. Львів, вул. Козельницька, 4. 

2. Реєстрація виборців з 9:00 години (місце проведення: фойє великого конференц-
залу, третій поверх, кімната 333); вибори директора ДУ «Інститут регіональних 
досліджень імені М.І.Долішнього НАН України» шляхом таємного голосування 
відбуватимуться з 9.00 до 15.00 години (місце проведення: м. Львів, вул. Козельницька, 4, 
третій поверх, великий конференц-зал, кімната №334). 

3. Виборчу дільницю розмістити в кімнатах №333-334 – фойє та великому 
конференц-залі Інституту, третій поверх, м. Львів, вул. Козельницька, 4. 

4. Виборцям при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина 
України). 

 
Виступили: М.І.Мельник, Л.Я.Беновська, В.В.Борщевський, Р.Т. Теслюк. 
Питання було поставлено на голосування. 
Результати відкритого голосування: 
«За» – 5 (п‘ять) голосів, 
«Проти» – немає, 
«Утримались» – немає. 
 
УХВАЛИЛИ (одноголосно):  
1. Провести вибори директора ДУ «Інститут регіональних досліджень імені 

М.І.Долішнього НАН України» шляхом таємного голосування 3 квітня 2018 р. з 9:00 до 
15:00 години у приміщенні Інституту за адресою: м. Львів, вул. Козельницька, 4. 

2. Реєстрація виборців з 9:00 години (місце проведення: фойє великого конференц-
залу, третій поверх, кімната 333); вибори директора ДУ «Інститут регіональних 
досліджень імені М.І.Долішнього НАН України» шляхом таємного голосування 
відбуватимуться з 9.00 до 15.00 години (місце проведення: м. Львів, вул. Козельницька, 4, 
третій поверх, великий конференц-зал, кімната №334). 



3 

3. Виборчу дільницю розмістити в кімнатах №333-334 – фойє та великому 
конференц-залі Інституту, третій поверх, м. Львів, вул. Козельницька, 4. 

4. Виборцям при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт 
громадянина України). 

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

досліджень імені М.І.Долішнього НАН України» М.В. Максимчука про терміни 
оприлюднення інформації про дату, час і місце проведення виборів на інформаційних 
ресурсах Інституту (дошка оголошень, офіційний веб-сайт) відповідно до п. 6 Наказу 
директора «Про організацію виборів директора Інституту» №17-осн від 23 січня 2018 р. 

Інформація про дату, час і місце проведення виборів (після 17.03.2018 р.) 
оприлюднюється виборчою комісією не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 
виборів.  

ПРОПОНУЮ розмістити на інформаційних ресурсах Інституту (дошка оголошень, 
офіційний веб-сайт) оголошення щодо дати, часу та місця виборів директора ДУ «Інститут 
регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України» 23 березня 2018 р. 
Відповідальним призначити секретаря виборчої комісії Л.Я.Беновську. 

 
ВИСТУПИЛИ: Л.Я.Беновська, Р.Т. Теслюк 
 
Питання було поставлено на голосування. 
Результати відкритого голосування: 
«За» – 5 (п‘ять) голосів, 
«Проти» – немає, 
«Утримались» – немає. 
 
УХВАЛИЛИ (одноголосно):  
Інформацію щодо дати, часу та місця виборів директора ДУ «Інститут регіональних 

досліджень імені М.І.Долішнього НАН України» розмістити на інформаційних ресурсах 
(дошка оголошень, офіційний веб-сайт) Інституту 23 березня 2018 р. Відповідальний – 
секретар виборчої комісії Л.Я.Беновська. 

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

досліджень імені М.І.Долішнього НАН України» М.В. Максимчука, який запропонував 
заслухати заступника голови виборчої комісії М.І.Мельник про стан підготовки 
приміщення для виборів (виборчої дільниці). 

 
ВИСТУПИЛИ:  
Заступник голови виборчої комісії М.І.Мельник, яка поінформувала членів комісії 

про задовільний стан підготовки приміщення виборчої дільниці до голосування – кімнати 
№333-334 (третій поверх, фойє великого конференц-залу та великий конференц-зал 
Інституту).  
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У приміщенні виборчої дільниці – кімнати №333-334 (третій поверх, фойє великого 
конференц-залу та великий конференц-зал Інституту) наявні прозора скринька для 
голосування та сейф (металева шафа), обладнані дві кабінки для голосування та місця 
роботи членів виборчої комісії. 

ПРОПОНУЮ членам виборчої комісії прийняти до відома інформацію про стан 
підготовки приміщення виборчої дільниці, визнати стан підготовки задовільним і таким, 
що відповідає нормативним документам щодо проведення виборів директора Інституту. 

 
Питання було поставлено на голосування. 
Результати відкритого голосування: 
«За» – 5 (п‘ять) голосів, 
«Проти» – немає, 
«Утримались» – немає. 
 
УХВАЛИЛИ (одноголосно):  
Інформацію про стан підготовки приміщення виборчої дільниці прийняти до відома, 

визнати стан підготовки задовільним і таким, що відповідає нормативним документам 
щодо проведення виборів директора Інституту.  

 
 
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 

 

 


