
Протокол 

Засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для 

формування складу Громадської ради  

при Головному управлінні Держгеокадастру у Львівській області 

 

10.07.2018р.         м. Львів 

 

Присутні: 

Голова ініціативної групи                                    

Мандрук         -  ГО «Громадська організація «Інститут  

Ярослав Олексійович                           розвитку демократії в Україні»    

          
Секретар ініціативної групи   - завідувач сектором взаємодії зі ЗМІ  

Нашиванко Олександр                         та громадськістю Головного  управління  

Володимирович                                     Держгеокадастру у Львівській області 

                              

 

Члени ініціативної групи:                  
 

 

Дегтяренко  

Олексій Олександрович         -  ГО «Громадський актив Львова» 
 

Кисіль  

Роман Миронович       - ГО «Українська спілка інвалідів Афганістану, локальних 

війн, збройних сил та загального 

захворювання» 
 

Скіра 

Роман Володимирович           - ГО «Центр підтримки і сприяння захисту прав   

                                                             людини»  

 

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 04.07.2018р.), на відповідність вимогам постанови КМУ 

№996 від 3.11.2010р із змінами та доповненнями. 

 

По першому питанню слухали: Нашиванка О.В., який проінформував 

присутніх про кількість поданих заяв на участь в Установчих зборах до 

ініціативної групи у встановлені терміни, до 4 липня включно. Зазначив що було 



подано 46 таких заяв і 1 надійшла рекомендованим листом та надав членам 

ініціативної групи подані заяви для розгляду.  

Слухали Мандрука Я.О., який запропонував членам ініціативної групи 

розглянути всі подані заяви на відповідність вимогам постанови КМУ №996 від 

3.11.2010р., вимогам зазначеним у оголошенні ініціативної групи та їх подання у 

встановлені терміни. 

Голосували: 5 - «за», 0 - «проти», 0 - «утримався» 

Розгляд заяв.  

Члени ініціативної групи ознайомились з усіма поданими заявами і 

встановили, що надісланий поштою пакет документів ГО «Асоціація юристів 

України» був відправлений 6 липня цього року, тому вирішили цій організації 

відмовити у включенні їх представника для участі в Установчих зборах у зв’язку 

з порушенням терміну подання заяв. Членами ініціативної групи встановлено що 

33 інститутами громадянського супільства заяви з супровідним пакетом 

документів подано вчасно, у встановлені терміни, та відповідають вимогам 

Постанови КМУ №996, вважати прийнятими та допущеними до участі в 

Установчих зборах. Щодо поданих заяв іншими 13 інститутами громадянського 

суспільства було виявлено не повну відповідність поданих документів. Скіра Р.В.  

запропонував вважати ці недоліки незначними, проінформувати ці ІГС і після 

виправлення цих недоліків допустити до участі в Установчих зборах. 

Обговорення. 

Слухали Мандрука Я.О., який запропонував прийняти заяви всіх 46 ІГС, але 

13 ІГС повідомити про виявлені недоліки та надати їм можливість виправити їх 

до 19 липня, включно. Після усунення ІГС зазначених ініціативною групою 

недоліків включити їх представників для участі в Установчих зборах. Відмовити 

1 ІГС у включенні їх представника для участі в Установчих зборах у зв’язку з 

порушенням терміну подання заяв. 

Голосували: 5 - «за», 0 - «проти», 0 - «утримався» 

 

 

 

Голова ініціативної групи _____________ Я. Мандрук 

 

Секретар Ініціативної групи _____________ О. Нашиванко 

 


