
ПРОТОКОЛ №1 

засідання громадської ради  

при Головному управлінні Держгеокадастру  

у Львівській області 

 

 

 

02.09.2016р.        м. Львів, пр. Чорновола,4 

16.30 год. 

 

Присутні члени громадської ради:  

 

Коваль П.І., громадська організація «Західноукраїнський регіональний 

навчальний центр», 

Правосудов В.В., громадська організація «Всеукраїнське об’єднання учасників 

бойових дій та волонтерів АТО», 

Дегтяренко О.О., громадська організація «Громадський актив Львова», 

Цимбала М.І., громадська організація «Слава нації», 

Козьмук Б.П., громадська організація «Українська спілка інвалідів Афганістану, 

локальних війн, збройних сил та загального захворювання», 

Святошенко Р.Б., громадська організація «Державницька ініціатива Яроша», 

Цюпко М.І., громадська організація «Правий сектор-Захід», 

Лобай О.І., громадська організація «Жіноча сотня Львівщини», 

Мандрук Я.О., громадська організація «Інститут розвитку демократії в Україні» 

 

Запрошені: 

Поясник А.С., громадська організація «Антикорупційний Моніторинг 

Львівщини», 

Дудко О.І., громадська організація «Львівська обласна спілка соціального 

захисту бійців АТО та сімей загиблих», 

Дячишин С.М., громадська організація «Українська спілка учасників АТО», 

Гальчишин Б.В., громадська організація «Спілка учасників АТО 

Дрогобиччини» 

 

Нашиванко О.В., завідувач сектором взаємодії зі ЗМІ та громадськістю 

Головного управління Держгеокадастру у Львівській області 

 

 

 

Перелік питань які пропонується розглянути на засіданні громадської 

ради: 

 

1. Створення комісії з питань забезпечення учасників АТО земельними 

ділянками, затвердження її складу, обрання голови та заступника голови 

комісії. 

2. План роботи громадської ради на період 2016 – 2017 років. 

3. Різне. 



 

1. По питанню 1 порядку деного  

слухали:  

Мандрука Я.О., який запропонував створити при громадській раді комісію з 

питань забезпечення учасників АТО земельними ділянками, затвердити її 

склад, обрати голову та заступника голови комісії. Також він проінформував 

присутніх що така комісія існувала раніше у попередній громадській раді та 

довела свою ефективність у 2014-2015 роках. Також запропонував підготувати 

та надіслати запрошення взяти участь в роботі комісії військовим частинам, 

іншим формуванням учасники яких брали та беруть участь в АТО, 

представникам СБУ, МВС, прокуратури, які знаходяться на території 

Львівської області. 

Обговорення. (до засідання долучився Козьмук Б.П., громадська організація 

«Українська спілка інвалідів Афганістану, локальних війн, збройних сил та 

загального захворювання»). 

Голосували за пропозицію Мандрука Я.О. створити комісію з питань 

забезпечення учасників АТО земельними ділянками та надіслати запрошення 

до участі роботи в цій комісії зацікавленим: «за» - 8, «проти» - 0, «утрималось» 

– 0, одноголосно.  

 

Розпочали обговорення кандидатур на голову комісії. Правосудов В.В. 

запропонував обрати головою комісії Мандрука Я.О. 

Голосували за пропозицію Правосудова В.В.: «за» - 7, «проти» - 0, 

«утрималось» – 1. 

 

Учасники засідання сформували перелік організацій, які виявили бажання 

брати участь в роботі комісії. До складу комісії запропонували своїх 

представників: Поясник А.С., громадська організація «Антикорупційний 

Моніторинг Львівщини», 

Дудко О.І., громадська організація «Львівська обласна спілка соціального 

захисту бійців АТО та сімей загиблих», 

Дячишин С.М., громадська організація «Українська спілка учасників АТО», 

Гальчишин Б.В., громадська організація «Спілка учасників АТО 

Дрогобиччини» 

 

Обговорення перших кроків з формування комісії. Коваль П.І. запропонував 

надати комісії місячний термін на формування складу, налагодження роботи, 

надсилання запрошень до роботи в комісії представників військових частин, 

іншим формуванням учасники яких брали та беруть участь в АТО, 

представникам СБУ, МВС, прокуратури, які знаходяться на території 

Львівської області. 

Голосували за пропозицію Коваля П.І.: «за» - 8, «проти» - 0, «утрималось» 

– 0, прийнято одноголосно. 

 

2. По питанню 2 порядку деного  

слухали:  



Мандрука Я.О., який запропонував затвердити план роботи громадської ради на 

2016-2017рр. (додається), ознайомив присутніх із пунктами які пропонуються 

для виконання громадською радою у 2016-2017 роках. 

Обговорення.  

Голосували за пропозицію Мандрука Я.О. затвердити план роботи 

громадської ради на 2016-2017рр.: «за» - 8, «проти» - 0, «утрималось» – 0, 

одноголосно.  

 

3. По питанню 3 порядку деного  

слухали:  

Мандрука Я.О., який проінформував присутніх що до нього звернулись голови 

громадських рад при Львівській облдержадміністрації та прокуратурі 

Львівської області з проханням розглянути на засіданні громадської ради 

звернення громадянина Гречухи Б.І. щодо Лісовського, працівника 

Перемишлянського відділу Держгеокадастру. Запропонував присутнім 

звернутися до начальника Головного управління Кавецького А.В. щодо шляхів 

вирішення цієї ситуації у взаємодії із громадською радою, а також запросити 

сторони конфлікту на наступне засідання громадської ради (за їхньої згоди). 

Обговорення.  

Голосували за пропозицію Мандрука Я.О. звернутись до начальника ГУД 

Кавецького щодо скарги на дії працівника ГУД у Перемишлянському районі: 

«за» - 8, «проти» - 0, «утрималось» – 0, одноголосно.  

 

Обговорення подальших напрямів діяльності громадської ради, ідей та 

пропозицій учасників щодо організації роботи та ефективності рішень в 

інтересах учасників АТО, членів сімей загиблих, інших соціальнонезахищених 

категорій громадян (долучився Дегтяренко О.О.). 

 

слухали:  

Мандрука Я.О., який запропонував учасникам обдумати та сформувати своє 

бачення подальшої роботи у письмову вигляді. Також запропонував присутнім 

закрити роботу засідання з обов’явзковим оголошенням дати наступного 

засідання на сайті ГУ Держгеокадастру у Львівській області, особистим 

інформуванням учасників. 

Голосували за пропозицію Мандрука Я.О. закрити засідання громадської 

ради: «за» - 9, «проти» - 0, «утрималось» – 0, одноголосно.  

 

 

 

  
 

Голова Громадської ради ______________________  Мандрук Я.О. 

 

Секретар Громадської ради _____________________ Нашиванко О.В. 


