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

м. Львів

30.07.2018р.

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:
Кисіль
Роман Миронович

Скіра
Роман Володимирович

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

Представники громадських організацій:
Кіц
Олег Ігорович
Климишин
Микола Дмитрович

- ЛОО народно-демократичного об’єднання
«Нова Україна»
- ГО «Правда і Закон»

Порядок дений:
1.
Розгляд заяв та супровідних документів для участі в Установчих
зборах з формування громадської ради при Головному управлінні
Держгеокадастру у Львівській області (далі – Установчі збори), які були
подані інститутами громадянського суспільства, у встановлені ініціативною

групою терміни (до 19.07.2018р.), які не відповідали вимогам постанови
КМУ №996 від 3.11.2010р із змінами та доповненнями.
2.
Порядок проведення Установчих зборів, затвердження
персонального складу громадської ради та обрання керівного складу.

По першому питанню слухали: Нашиванка О.В., який проінформував
присутніх про кількість поданих документів інститутами громадянського
суспільства на участь в Установчих зборах, у встановлені ініціативною групою
терміни (до 19.07.2018 р.), та не відповідали вимогам постанови КМУ №996 від
3.11.2010 р. із змінами та доповненнями. Надав членам ініціативної групи подані
документи для розгляду.
Слухали Мандрука Я.О., який запропонував членам ініціативної групи
розглянути подані документи на відповідність вимогам постанови КМУ №996 від
3.11.2010р., усуненню виявлених недоліків виявлених на попередньому засіданні
ініціативної групи та їх подання у встановлені терміни.
Голосували: 4 - «за», 0 - «проти», 0 - «утримався»
Розгляд заяв.
Члени ініціативної групи ознайомились з усіма поданими документами та
встановили, що 11 організацій виправили виявлені невідповідності у поданому
пакеті документів на участь в Установчих зборах, з них 2 організації вважати
допущеними до Установчих зборів за умови надання відповідних пояснень
причин відсутності виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інших виявлених
невідповідностей вимогам постанови КМУ №996 від 3.11.2010 р., під час їх
проведення.
Голосували: 4 - «за», 0 - «проти», 0 - «утримався»
Ініціативною групою встановлено, що БО «Бійці АТО Кам’янеччини» та
ЛОГО «Західноукраїнський навчальний центр» не усунуто виявлені
невідповідповідності в поданих пакетах документів та вирішено відмовити їм в
участі в Установчих зборах. Надати можливість представникам цих ІГС
виступити під час проведення Установчих зборів та в подальшому брати участь в
роботі Громадської ради на дорадчих засадах.
Голосували: 4 - «за», 0 - «проти», 0 - «утримався»
Слухали представників ІГС, які виявили бажання бути присутніми на засіданні
Ініціативної групи та особисто пояснити причини відсутності виписки з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань. Так, Кіць О.І. (ЛОО народно-демократичного об’єднання «Нова
Україна») та Климишин М.Д. (ГО «Правда і Закон») пояснили присутнім що в
період реєстрації організацій (2007р.) зазначені виписки не надавались та згідно
роз’яснень наданих у ЦНАПі та органах міністерства юстиції ці ІГС не
потребують перереєстрації та надання відповідної виписки. Мандрук Я.О. та

Скіра Р.В. запропонували вважати такі пояснення достатніми та допустити ці ІГС
до участі в Установчих зборах.
Голосували: 4 - «за», 0 - «проти», 0 - «утримався»

По другому питанню слухали: Мандрука Я.О. який запропонував
визначити порядок дений проведення Установчих зборів, які відбудуться 3 серпня
о 15.00 год. за адресою: м. Львів, пр.В.Чорновола,4 (к.17, актова зала). Порядок
дений затвердити з питань: 1. Обрання лічильної комісії, 2. Звіт громадської ради
про проведену роботу, 3. Затвердження персонального складу Громадської ради
2018 року скликання.
Обговорення.
Голосували: 4 - «за», 0 - «проти», 0 - «утримався»
Слухали Скіру Р.В, який запропонував після Установчих зборів провести
перше засідання Громадської ради на якому розглянути та прийняти за основу
Положення про Громадську раду, обрати керівний склад та визначити необхідну
кількість комісій та напрямок їх діяльності з обранням членів комісій та їх
керівників.
Обговорення.
Голосували: 4 - «за», 0 - «проти», 0 - «утримався»

Голова ініціативної групи _____________ Я. Мандрук

Секретар Ініціативної групи _____________ О. Нашиванко

