
ПРОТОКОЛ  
засідання установчих зборів  

з формування складу громадської ради  
при Головному управлінні Держгеокадастру  

у Львівській області 
 
03.08.2018р.       м. Львів, пр. В.Чорновола, 4 
15.00 год. 
 

Присутні:  
 

Представники 41 інституту громадянського суспільства, які ініціювали 

засідання та подали документи для участі (додаток 1). 

 

Представники громадських організацій, які не подали документи до 4 липня 

2018р., але бажають брати участь в роботі громадської ради: 

- Чайка В.І., ГО «Асоціація юристів України» 

 

від Головного управління Держгеокадастру у Львівській області: 

- Рубан О.І., заступник начальника Головного управління Держгеокадастру 

у Львівській області  

- Нашиванко О.В., завідувач сектором взаємодії зі ЗМІ та громадськістю 

Головного управління Держгеокадастру у Львівській області 

 

Перелік питань які пропонується розглянути на установчих зборах: 

 

1. Обрання лічильної комісії, головуючого, секретаря установчих зборів. 

2. Звіт громадської ради про проведену роботу. 

3. Формування та затвердження складу громадської ради. 

4. Різне. 

 

1. Слухали: голову ініціативної групи Мандрука Я.О., який запропонував 

розпочати засідання, оскільки більшість організацій-ініціаторів засідання 

є присутніми. Запропонував надати слово присутньому на засіданні  

представнику Головного управління Держгеокадастру у Львівській 

області,-  Рубану О.І., з інформацією про взаємодію головного управління 

з громадською радою. Після виступу Рубана О.І. слухали Мандрука Я.О. 

який запропонував провести Установчі збори відповідно до вимог 

постанови КМУ №996 (із змінами та доповненнями), оголосив пропозиції 

щодо переліку питань до Порядку денного проведення установчих зборів. 

Виникла дискусія між головуючим та присутніми представниками 

організацій, які не встигли подати заяви з відповідними документами на 

участь в установчих зборах до 4 липня.  

Обговорення черговості розгляду питання в порядку деному включення 

представників ГО «Асоціація юристів України» до участі в Установчих 

зборах.  

Мандрук Я.О. закликав присутніх повернутись до п.1 порядку денного, 

запропонував свою кандидатуру на голову установчих зборів, секретаря 

зборів – Нашиванко О.В.  

http://lvivska.land.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/Додаток_1_перелік_Установчі-збори.pdf


Виступ з залу, Галуга М.І. запропонував обрати головуючим Скіру Р.В., який 

відмовився від пропозиції щодо розгляду його кандидатури. 

 

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

прийнято одноголосно. 

 

Також Мандрук Я.О. запропонував обрати лічильну комісію до складу якої 

учасники засідання запропонували Лобай О.І. та Сегеду Ю.О. 

 

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

прийнято одноголосно. 

 

 

2. Слухали: Мандрука Я.О., який прозвітував про проведену роботу 

Громадською радою за 2016-2018 рр., відзначив успіхи щодо роботи 

учасників громадської ради із захисту інтересів учасників АТО, 

добровольчих формувань, бойових дій у забезпеченні їх земельними 

ділянками, роботу щодо захисту інтересів громадян при зверненні до 

територіальних органів Держгеокадастру, роботу з вивчення та реагування 

на резонансні питання, опрацювання всіх звернень, дзвінків, надання 

консультацій громадянам.  

 

Мандрук Я.О. за ініціативою учасників Установчих зборів запропонував  

включити представників ГО «Асоціація юристів України» до участі в 

Установчих зборах. 

Обговорення. 

 

голосували за таку пропозицію: «за»-27, «проти»-0, «утрималось»-14, 

рішення прийнято більшістю голосів. 

 

Обговорення питання включення до складу Громадської ради 3-ох інститутів 

громадянського суспільства (далі - ІГС), які подали документи, є допущеними 

до участі в Установчих зборах, але представникі яких відсутні на Установчих 

зборах з поважних причин. Мандрук Я.О. запропонував проголосувати щодо 

включення таких ІГС до складу Громадської ради та затвердження складу 

громадської ради у загальній кількості – 45 ІГС (додаток 2). 

 

голосували за таку пропозицію: «за»-42, «проти»-0, «утрималось»-0, 

прийнято одноголосно. 

 

Слухали: Мандрука Я.О., який оголосив установчі збори з формування 

складу громадської ради при Головному управлінні Держгеокадастру у 

Львівській області закритими. 

 

Голова установчих зборів ______________________  Мандрук Я.О. 

 

Секретар установчих зборів ______________________ Нашиванко О.В. 

http://lvivska.land.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/Додаток_2_перелік_Установчі-збори.pdf

