Протокол
Засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для
формування складу Громадської ради
при Головному управлінні Держгеокадастру у Львівській області

18.06.2018р.

м. Львів

Присутні:
Голова ініціативної групи
Мандрук
Ярослав Олексійович

- ГО «Громадська організація «Інститут
розвитку демократії в Україні»

Секретар ініціативної групи
Нашиванко Олександр
Володимирович

- завідувач сектором взаємодії зі ЗМІ
та громадськістю Головного управління
Держгеокадастру у Львівській області

Члени ініціативної групи:
Коваль Петро Іванович

Дегтяренко
Олексій Олександрович
Кисіль
Роман Миронович

Скіра
Роман Володимирович

- Громадська організація
Західноукраїнський «регіональний навчальний
центр»
- ГО «Громадський актив Львова»

- ГО «Українська спілка інвалідів Афганістану, локальних
війн, збройних сил та загального
захворювання»
- ГО «Центр підтримки і сприяння захисту прав
людини»

Порядок дений:
1.
2.

Про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів.
Про порядок подання заяв для участі в установчих зборах.

По першому питанню слухали: Мандрука Я.О., який запропонував обрати
дату проведення установчих зборів для формування складу Громадської ради при
Головному управлінні Держгеокадастру у Львівській області (далі – Громадська
рада) 3 серпня 2018 року о 15.00 год. Запропонував провести збори у актовій залі

за місцерозташуванням адмінприміщення Головного управління, за адресою: м.
Львів, пр.В.Чорновола, 4 (к.17, 2-ий поверх), в порядку передбаченому
постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року №996 «Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики», положенням про Громадську раду.
Вирішили: підтримати пропозицію Мандрука Я.О., обрати дату проведення
установчих зборів для формування складу Громадської ради при Головному
управлінні Держгеокадастру у Львівській області 3 серпня 2018 року о 15.00 год.,
збори провести у приміщенні за адресою: м. Львів, пр.В.Чорновола, 4 (к.17, 2-ий
поверх), в порядку передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від
03.11.2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики», положенням про Громадську раду.
Голосували: 5 - «за», 0 - «проти», 0 - «утримався»
Рішення прийнято одноголосно.
По другому питанню слухали: Мандрука Я.О., який запропонував, що для
участі в Установчих зборах до Ініціативної групи подається заява у довільній
формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту
громадянського суспільства.
До заяви додаються:
1. Рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими
документами інституту громадянського суспільства, про делегування
для участі в установчих зборах представника, який одночасно є
кандидатом на обрання до складу громадської ради.
2. Біографічна довідка делегованого представника інституту
громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по
батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського
суспільства, контактної інформації;
3. Копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського
суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в
установленому порядку;
4. Інформація про отримання інститутом громадянського
суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди
делегованого ним представника на обробку його персональних даних;
5. Інформація
про
результати
діяльності
інституту
громадянського суспільства (відомості про проведені заходи,
реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання
інститутом громадянського суспільства відповідному органу
письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування

та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування
про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у
разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за
період діяльності);
6.
Відомості
про
місцезнаходження
та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства,
номер контактного телефону.
Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30
календарних днів до їх проведення, а саме: 4 липня 2018 року включно.

Визначити відповідальною особою за прийняття документів секретаря
ініціативної групи - Нашиванко
О.В.,
моб. тел. (097)
4-385-444,
електронна адреса: zmi_lv@land.gov.ua.
Документи будуть прийматися за адресою: м. Львів, пр. В.Чорновола, 4, 6ий поверх.
У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом
громадянського суспільства, встановлених відповідно до вимог Типового
положення, Ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до
проведення установчих зборів письмово та в електронній формі (якщо відома
електронна адреса) інформує про це інститут громадянського суспільства з
пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.
Вирішили: підтримати пропозицію Мандрука Я.О., та забезпечити
оприлюднення цього оголошення на офіційному сайті Головного управління,
доступних каналах комунікацій, соцмережах.
Голосували: 5 - «за», 0 - «проти», 0 - «утримався»
Рішення прийнято одноголосно.

Голова ініціативної групи _____________ Я. Мандрук

Секретар Ініціативної групи _____________ О. Нашиванко

