
ПРОТОКОЛ №2 

засідання громадської ради  

при Головному управлінні Держгеокадастру  

у Львівській області 

 

 

 

05.01.2017р.        м. Львів, пр. Чорновола,4 

16.00 год. 

 

Присутні:  

 

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», 

Дегтяренко Д.О., громадська організація «Галас», 

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

Малевський М.Ю., громадська організація «Правий сектор-Захід», 

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

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

Україні», 

Запрошені: 

 

Лазар О.М., громадська організація «Асоціація учасників АТО Львівщини», 

Долинський О.М., громадська організація «Розвиток громади», 

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

захисту бійців АТО та сімей загиблих», 

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

Керичинський Я.О., громадська організація «Спілка комбатантів» 

 

 

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. Звіт про роботу Головного управління Держгеокадастру у Львівській 

області за 2016 рік, зокрема щодо забезпечення учасників АТО 

земельними ділянками. Обговорення. 

2. Деякі питання кадрової політики Держгеокадастру. 

3. План роботи громадської ради на 2017 рік. 

4. Різне. 

 



1. По питанню 1 порядку денного  

слухали:  

Мандрука Я.О., який запропонував заслухати звіт про роботу головного 

управління Держгеокадастру у Львівській області за 2016 рік, зокрема щодо 

забезпечення учасників АТО земельними ділянками. Також він відзначив, що 

запрошені до роботи в комісії військовим частинам, іншим формуванням 

учасники яких брали та беруть участь в АТО не надіслали своїх представників. 

Запропонував заслухати Нашиванка О.В. з інформацією про роботу головного 

управління Держгеокадастру у Львівській області у 2016 році. 

Виступаючий ознайомив присутніх із статистикою забезпечення учасників 

АТО земельними ділянками, проведеною роботою з резервування масивів 

земель для них, проведенням земельних аукціонів з продажу права оренди 

держземель, новаціями у роботі Держгеокадастру зокрема налагодженню та 

розширенню онлайн послуг, відповів на питання присутніх щодо процедури 

отримання земельних ділянок. Після обговорення Мандрук Я.О. запропонував 

взяти інформацію до відома та в цілому схвалити роботу ГУ Держгеокадастру,  

Голосували за пропозицію Мандрука Я.О.: «за» - 8, «проти» - 0, 

«утрималось» – 0, одноголосно.  

 

Додатково слухали Керичинського Я.О. який повідомив присутніх про 

виявлені факти надання земельних ділянок не учасникам АТО, бойових дій на 

території Зимноводівської та Брюховицької селищних рад, а також про 

незаконні забудови, які здійснюються фірмою «Ірокс». Обговорення. Учасники 

засідання вирішили отримати вичерпну інформацію щодо порушеного питання 

у компетентних органах Держегеокадастру, і за результатами, у разі 

необхідності, подати звернення до правоохоронних органів щодо перевірки 

правомірності надання цих ділянок.  

Голосували за цю пропозицію: «за» - 8, «проти» - 0, «утрималось» – 0, 

одноголосно. 

 

2. По питанню 2 порядку денного  

слухали:  

Присутні розпочали обговорення розширення повноважень 

Держгеокадастру, зокрема започаткування інспекційної діяльності, яка би 

могла сприяти захисту інтересів та прав учасників АТО, учасників бойових дій.   

Мандрук Я.О. проінформував присутніх про формування Інспекційного 

управління та проведення конкурсу на посаду начальника цього управління, 

який вже відбувся і інформація про результати розміщена на сайті 

Держгеокадастру, присутні різко висловили свою незгоду з призначенням на 

посаду без обговорення з громадськістю кандидатур на відповідальні посади.  

Висловили власне бачення вимог до кандидата.  Мандрук Я.О. запропонував 

для пошуку компромісу серед громадських організацій, які захищають інтереси 

учасників АТО, порозуміння та подальшої взаємодії з державним органом, 

направити запит до Держгеокадастру від Громадської ради щодо надання 

інформації про проведення конкурсу з якою ознайомить учасників засідання. 

 Голосували за цю пропозицію: «за» - 8, «проти» - 0, «утрималось» – 0, 

одноголосно. 

 



 

3. По питанню 3 порядку денного  

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

2017 рік (додається), ознайомив присутніх із пунктами які пропонуються для 

виконання громадською радою у 2017 році. 

Обговорення.  

Голосували за пропозицію Мандрука Я.О. затвердити план роботи 

громадської ради на 2017 рік: «за» - 8, «проти» - 0, «утрималось» – 0, 

одноголосно.  

 

4. По питанню 4 порядку денного  

Обговорення подальших напрямів діяльності громадської ради, ідей та 

пропозицій учасників щодо організації роботи та ефективності рішень в 

інтересах учасників АТО, членів сімей загиблих, інших соціально не захищених 

категорій громадян, спільних дій щодо захисту інтересів як відомих Героїв, так 

і всіх воїнів, які відзначились та беруть участь до сьогодні в бойових діях із 

захисту державності, суверенітету України. 

 

слухали:  

Мандрука Я.О., який 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» - 8, «проти» - 0, «утрималось» – 0, одноголосно.  

 

 

 

  
 

Голова Громадської ради ______________________  Мандрук Я.О. 

 

Секретар Громадської ради _____________________ Нашиванко О.В. 


