ПРОТОКОЛ
засідання установчих зборів
з формування складу громадської ради
при Головному управлінні Держгеокадастру
у Львівській області
23.07.2016р.
14.00 год.

м. Львів, пл. А.Міцкевича, 8/2

Присутні:
Представники громадських організацій, які ініціювали засідання та подали
документи для участі:
Саврук В.С., БО «Фонд допомоги малозабезпеченим сім`ям та сім`ям
учасників»,
Тирпак Р.С., ГС «Асоціація бойових мистецтв та єдиноборств»,
Дегтяренко О.О., ГО «Громадський актив Львова»,
Цимбала М.І., ГО «Слава нації»,
Святошенко Р.Б., ГО «Державницька ініціатива Яроша»,
Цюпко М.І., ГО «Правий сектор - Захід»,
Лобай О.І., ГО «Жіноча сотня Львівщини»,
Ореховський Р.Л., ГО «Всеукраїнська спілка захисту інвалідів ЗСУ»,
Мандрук Я.О., ГО «Інститут розвитку демократії в Україні»,
Коваль П.І, ГО «Західноукраїнський регіональний навчальний центр»
Представники громадських організацій, які не встигли подати документи до 22
червня, але бажають брати участь в роботі громадської ради:
Поясник А.С., ГО «Антикорупційний моніторинг Львівщини»,
Дудок О., ГО «Спілка соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих»,
Лазар О., ГО «Асоціація воїнів АТО Львівщини»
Панков М.К., ГО «Українська спілка учасників АТО»,
від Головного управління Держгеокадастру у Львівській області:
Нашиванко О.В., завідувач сектором взаємодії зі ЗМІ та громадськістю
Головного управління Держгеокадастру у Львівській області
Перелік питань які пропонується розглянути на установчих зборах:
1. Обрання головуючого, секретаря установчих зборів.
2. Затвердження Положення про громадську раду при Головному управлінні
Держгеокадастру у Львівській області.
3. Затвердження складу громадської ради.
4. Обрання голови та секретаря громадської ради.
5. Обрання заступників голови громадської ради.
6. Різне.

1.

слухали: голову ініціативної групи Коваля П.І, який запропонував
розпочати засідання, оскільки більшість організацій-ініціаторів засідання
є присутніми. Оголосив пропозиції питань до Порядку денного проведення
установчих зборів. Виникла дискусія між головуючим та присутніми
представниками організацій які не встигли подати заяви з відповідними
документами на участь в установчих зборах до 22 червня. Головуючий
запропонував подати ці документи до Держгеокадастру, громадська рада
звернеться до Держгеокадастру. Закликав присутніх повернутись до п.1
порядку денного, запропонував свою кандидатуру на голову установчих
зборів, секретаря зборів – Нашиванко О.В.

голосували за таку пропозицію: «за»-10, «проти»-0, «утрималось»-0,
прийнято одноголосно.
Виникла дискусія між учасниками щодо процедури включення до складу
громадської ради інших організацій, обговорювались варіанти участі
представників організацій, які не встигли вчасно подати документи у роботі
комісій, які планується створювати, засіданнях ради.
2.

слухали: Коваля П.І., який запропонував затвердити Положення про
громадську раду при Головному управлінні Держгеокадастру у Львівській
області, розроблене на базі типового положення затвердженого
Постановою КМУ.
Присутні схвалили представлений варіант Положення. Знову виникла
дискусія між учасниками щодо процедури включення до складу
громадської ради інших організацій, як варіант О.О.Дегтяренко
запропонував залишити склад ради незмінним, а за відсутності
організацій-учасників ради на двох засіданнях, виключати їх. Коваль М.
закликав присутніх повернутись до п.2 порядку денного та голосувати за
затвердити Положення.

голосували за таку пропозицію: «за»-9, «проти»-0, «утрималось»-1, прийнято
одноголосно.
3.

слухали: головуючого на засіданні М.Коваля, який запропонував
затвердити склад громадської ради у кількості 13 інституців
громадянського суспільства, які подали заяви на участь у встановлені
ініціативною групою терміни. Виникла дискусія між учасниками щодо
процедури включення до складу громадської ради інших організацій,
О.О.Дегтяренко запропонував іншим організаціям бажаючим взяти участь
в роботі ради долучатись до роботи ради на умовах кандидатства.
Головуючий поставив питання щодо затвердження складу громадської
ради у кількості 13 організацій на голосування.

голосували за таку пропозицію: «за»-10, «проти»-0, «утрималось»-0,
прийнято одноголосно.
4.

слухали: Коваля П.І., який запропонував перейти до п.4 порядку денного,
оскільки інших пропозицій не було він запропонував обрати головою
громадської ради присутнього Я.Мандрука, як людину з досвідом роботи
у громадських організаціях, взаємодії з органами влади щодо вирішення
проблемних питань наших військових, добровольців, учасників АТО.
Секретарем громадської ради запропонував обрати О.Нашиванко.
голосували за таку пропозицію: «за»-9, «проти»-0, «утрималось»-1,
прийнято одноголосно.

5.

слухали: Я.Мандрука, який подякував присутнім за підтримку його
кандидатури, заявив про свої наміри на посаді голови ради, зокрема що
жодна організація, яка бажає допомагати в роботі ради не буде
проігнорована, всі організації є рівними, особливо щодо питання захисту
інтересів учасників АТО, їх сімей. Оголосив, що одним з перших питань
на першому засіданні громадської ради буде питання захисту інтересів
учасників АТО. Заявив про наміри продовжити співпрацю з військовими,
представниками Національної гвардії України, Збройних сил України,
інших формувань які брали участь та продовжують службу з захисту
України на Сході нашої держави, оскільки був позитивний та
результативний досвід співпраці з ними в попередні роки. Також
акцентував увагу присутніх на активній роботі учасників, зокрема
особлива увага приділятиметься співпраці з головами місцевих рад щодо
виділення земельних ділянок учасникам АТО. Запропонував обрати
заступниками голови громадської ради О.Дегтяренко як досвідченого
юриста, адвоката, який має досвід відстоювання прав учасників АТО та
Б.Козьмука - людина яка розуміє проблеми військових з власного
життєвого досвіду.
голосували за таку пропозицію: «за»-10, «проти»-0, «утрималось»-0,
прийнято одноголосно.

6.

слухали: Коваля П., який запропонував перейти до п.6 порядку денного.
виступив Я.Мандрук, який запропонував звернутись до Держгеокадастру
щодо надання приміщення для проведення засідань ради, в подальшому
всі засідання ради, створених комісій проводити лише в приміщенні
Держгеокадастру, крім можливих виїзних засідань. Протокол засідання
установчих зборів надати головному управлінню Держгеокадастру у
Львівській області для прийняття відповідного наказу. Засідання ради
провести через 7 днів після оформлення необхідних документів. Всю
інформацію, документи ради надавати головному управлінню для

оприлюднення на офіційному сайті. Присутні організації проінформувати
особисто про дату, місце та час проведення першого засідання ради.
голосували за таку пропозицію: «за»-10, «проти»-0, «утрималось»-0,
прийнято одноголосно.
7.

слухали: головуючого - Коваля П., який оголосив установчі збори з
формування складу громадської ради при Головному управлінні
Держгеокадастру у Львівській області закритими.

Голова установчих зборів

Коваль П.І.

Секретар установчих зборів

Нашиванко О.В.

