
ПРОТОКОЛ №1 
засідання громадської ради  

при Головному управлінні Держгеокадастру  

у Львівській області 

 

 
03.08.2018р.       м. Львів, пр. В.Чорновола, 4 
16.00 год. 
 
Присутні:  

 

Представники громадських організацій, які увійшли до складу Громадської 

ради при Головному управлінні Держгеокадастру у Львівській області (далі – 

Громадська рада), у кількості 42 інститутів громадянського суспільства 

(додаток 1) 

 

 

Перелік питань які пропонується розглянути на установчих зборах: 

 

1. Обрання лічильної комісії, головуючого, секретаря засідання. 

2. Затвердження Положення про Громадську раду. 

3. Обрання голови та заступників голови Громадської ради. 

4. Різне. 

 

1. слухали: Мандрука Я.О., який запропонував розпочати перше засідання 

Громадської ради, оскільки більшість організацій-ініціаторів засідання є 

присутніми. Оголосив питання до порядку денного. Запропонував свою 

кандидатуру на обрання головуючим засідання, секретарем засідання 

обрати Нашиванка О.В., до лічильної комісії обрати Лобай О.І. та Сегеду 

Ю.О. 

 

голосували за таку пропозицію: «за»-41, «проти»-0, «утрималось»-1, 

рішення прийнято більшістю голосів. 

 

2. Головуючій засідання, Мандрук Я.О. запропонував перейти до наступного 

питання денного та прийняти за основу діюче положення про Громадську 

раду після обговорення. 

Обговорення. 

 

Учасники засідання після обговорення запропонували прийняти за основу 

Типове положення про громадські ради затверджене постановою КМУ 

№996 (зі змінами та доповненнями). Мандрук Я.О. поставив цю 

пропозицію на голосування. 

 

голосували за таку пропозицію: «за»-37, «проти»-0, «утрималось»-5, 

рішення прийнято більшістю голосів. 

http://lvivska.land.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/Додаток_1_ГО_ГР_1.pdf


3. Мандрук Я.О. запропонував перейти до наступного питання денного та 

обрати голову Громадської ради. Також Мандрук Я.О. відмовився від 

розгляду своєї кандидатури та заслухати присутніх із пропозиціями 

кандидатур на посаду голови Громадської ради.  

 

Виступ з залу, Галуга М.І. запропонував обрати головою Громадської ради 

Скіру Р.В. 

 

 

В зв’язку з тим, що учасниками засідання інших кандидатур не було 

запропоновано Мандрук Я.О. запропонував заслухати Скіру Р.В. як  

кандидата на посаду голови Громадської ради.  

Слухали: Скіру Р.В. який проінформував присутніх про свій досвід роботи 

в різних сферах діяльності громадських організацій та досвіду участі в 

роботі громадських рад при органах виконавчої влади, наголосив на 

ефективності для громадськості від налагодженої взаємодії між органами 

виконавчої влади та інститутами громадянського суспільства. 

Проінформував присутніх про своє бачення роботи Громадської ради з 

основних питань, які потребують найбільшої уваги. 

Запитання з залу, обговорення. 

Мандрук Я.О. запропонував проголосувати за кандидатуру Скіри Р.В. на 

посаду голови Громадської ради. 

 

голосували за таку пропозицію: «за»-41, «проти»-0, «утрималось»-1, 

рішення прийнято більшістю голосів. 

 

 

Слухали: Скіру Р.В., який подякував присутнім за довіру, запропонував 

формат найближчої роботи у формі зібрань не рідше 1 разу на місяць, 

виїзних засідань Громадської ради, розроблення бланку Громадської ради 

тощо, наголосив на взаємоповазі та колективному вирішенні проблемних 

питань у взаємодії з органом виконавчої влади. Запропонував розглянути 

кандидатури на посади заступників голови Громадської ради: Дудка О.І., 

який відповідатиме за координацію з іншими громадськими організаціями 

які представляють інтереси учасників бойових дій, АТО; Горбатенка В.В., 

який відповідатиме за захист законних інтересів громад, громадян у 

правовому полі; Зайльо М.Я., яка координуватиме роботу комісій 

Громадської ради. Також Скіра Р.В. запропонував обрати секретарем 

Громадської ради Ковалишина М. 

Виступи кандидатів, обговорення. 

 

голосували: «за»-35, «проти»-0, «утрималось»-2, 

рішення прийнято більшістю голосів. 

 

 

 



4. Слухали: Скіру Р.В., який запропонував створити при Громадській раді 4 

комісії , а саме: 

 

 Комісію земельних питань воїнів АТО та учасників бойових дій; 

 Комісію з контролю за використанням та охороною земель; 

 Комісію з питань звернень громадян та претензійної роботи; 

 Комісію з моніторингу та контролю за діяльністю районних відділів 

Держгеокадастру. 

 

 голосували: «за»-37, «проти»-0, «утрималось»-0, 

рішення прийнято одноголосно. 

 

Слухали: Скіру Р.В., який запропонував утворити Президію та Правління 

Громадської ради у склад яких увійдуть Голова ради, заступники Голови та 

голови комісій громадської ради, а також секретар Громадської Ради. 

 

голосували: «за»-31, «проти»-0, «утрималось»-3, 

рішення прийнято більшістю голосів. 

 

Слухали: Кущак Г.І., яка запропонувала створити Тимчасову комісію до 

створення та повноцінного функціонування постійних комісій. Скіра Р.В. 

підтримав цю пропозицію та запропонував створити Тимчасову комісію з 

питань законності виділення земельних ділянок учасникам АТО у с. Наварія 

Пустомитівського району. Учасники засідання запропонували кандидатури 

Кузик У.А., Дерюгіна К.В., Цимбрівського О.М., Дудка О.І., Ганусяка І.І., 

Савіцького І.Р., Онищука Р.І. до складу Тимчасової комісії. 

 

голосували: «за»-32, «проти»-0, «утрималось»-0, 

рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Скіра Р.В.запропонував наступне засідання провести 30 серпня о 15.30год., де 

обрати персональний та керівний склад комісій,доопрацювати та затвердити  

Положення про громадську раду, заслухати звіт Тимчасової комісії. Скіра 

Р.В. оголосив про закриття засідання Громадської ради. 

 

 

 

 

 

 

Голова Громадської ради ______________________  Скіра Р.В. 

 

Секретар установчих зборів ______________________ Климишин М.Д. 


