
ПРОТОКОЛ №2 

засідання громадської ради  

при Головному управлінні Держгеокадастру у Львівській області 
 

 

30.08.2018     м. Львів     16.00 год. 

 

Присутні: С.Велійка, М.Галуга, І.Ганусяк, І.Гарат, Ю.Гнатишин, В.Горбатенко, М.Климишин, 

І.Коцюруба, У.Кузик, Г.Кущак, Н.Лисяк, О.Миколайчук, Є.Музика, А.Олійник, П.Романушко, 

В.Сабат, І.Савіцький, Ю.Сегеда, С.Сірий, Р.Скіра, А.Спірін, Н.Туркоцьо, А.Федчишин, 

В.Чайка, А.Шустик – члени громадської ради. 

 

Запрошені: О.Рубан – заступник начальника головного управління Держгеокадастру у 

Львівській області, О.Нашиванко – завідувач сектором взаємодії зі ЗМІ та громадськістю 

головного управління Держгеокадастру у Львівській області. 

 

Порядок денний засідання 

 

1. Розгляд пропозиції І.Коцюруби про внесення змін до Положення про Громадську раду 

питання щодо введення посади заступника голови громадської ради (четвертого) який 

відповідатиме за моніторинг кадрової та юридичної роботи головного управління, 

взаємодії громадської ради із ЗМІ. 

2. Затвердження Положення про Громадську раду в цілому. 

3. Звіт про роботу тимчасової комісії щодо виділення земельних ділянок учасникам АТО 

біля озера Наварія. 

4. Затвердження персонального та керівного складу постійних комісій Громадської ради 

відповідно до засідань комісій проведених 17.08.2018. 

5. Обговорення плану роботи Громадської ради на 2018 рік.  

6. Створення тимчасової комісії з питань аналізу використання земель у Львівській 

області релігійними громадами та організаціями. 

7. Різне. 

 

Слухали Р.Скіру, який оголосив порядок денний засідання та просив його підтримати. 

 

Голосували: «за» – 25, «проти» – 0, «утримались» – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Порядок денний роботи чергового засідання громадської ради при головному управлінні 

Держгеокадастру у Львівській області затвердити. 

 

 

По першому питанню : 

Р.Скіра оголосив пропозицію І.Коцюруби щодо введення додатково посади заступника голови 

ради. 

І.Коцюруба висунув на посаду заступника голови кандидатуру Уляни Кузик.  

У.Кузик розповіла про свою освіту, професійний і волонтерський досвід. 

 

Голосували: «за» – 25, «проти» – 0, «утримались» – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Ввести у громадській раді посаду 4-го заступника голови. 

 

Голосували: «за» – 24, «проти» – 0, «утримались» – 1. 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати У.Кузик заступником голови громадської ради при головному управлінні 

Держгеокадастру у Львівській області, відповідатиме за моніторинг кадрової та юридичної 

роботи головного управління, взаємодію громадської ради із ЗМІ. 



 

По другому питанню : 

Р.Скіра нагадав присутнім ситуацію із положенням. На першому засіданні прийнято за основу 

положення попередньої громадської ради та внесено зміни щодо заступників та заснування 

правління громадської ради.  

Вказав на необхідність змінити у положенні кількість членів ради. 

Просив затвердити положення про громадську раду в цілому із врахуванням зміни, яка 

проголосована на цьому засіданні, та редакційними правками. 

 

Голосували: «за» – 25, «проти» – 0, «утримались» – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити в цілому положення про громадську раду при головному управлінні 

Держгеокадастру у Львівській області. 

 

 

По третьому питанню : 

Р.Скіра проінформував про роботу тимчасової комісії по Наварії. Розповів, що у цей час 

голова комісії К.Дерюгін та заступник голови ради О.Дудок перебувають на засіданні 

Наконечнівської сільської ради Яворівського району, де має розглядатися питання 

продовження відсторонення від посади сільського голови у рамках кримінального 

провадження.  

Запропонував інформацію взяти до відома, а звіт тимчасової комісії заслухати на наступному 

засіданні громадської ради. 

 

ВИРІШИЛИ 

Інформацію взяти до відома. 

 

 

По четвертому  питанню : 

Р.Скіра проінформував про засідання комісій громадської щодо формування складу та 

керівництва. Нагадав членам ради про необхідність участі принаймні у одній комісії. 

 

Голосували: «за» – 25, «проти» – 0, «утримались» – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити персональний склад та керівництво комісій громадської ради при головному 

управлінні Держгеокадастру у Львівській області: 

 комісія із земельних питань воїнів АТО та учасників бойових дій: Галуга М.І., Ганусяк 
І.І., Гарат І.В., Гнатишин Ю.Ю., Дудок О.І., Дерюгін К.В. – голова, Кузик У., Онищук Р.І.; 

 комісія з контролю за використанням та охороною земель: Велійка С.М., Горбатенко В., 
Кущак А.І., Лисяк Н.Т., Миколайчук О.І. – голова, Музика Є.М., Романушко П.П. – 
секретар, Сабат В.І., Туркоцьо Н.І., Уляник Р.Б., Чайка В.І., Федчишин А.Є. – заступник,; 

 комісія з питань звернень громадян та претензійної роботи: Велійка С.М. – голова, 
Гнатишин Ю.Ю. – секретар, Кущак А.І., Лисяк Н.Т. – заступник, Шустик А.П.; 

 комісія з моніторингу та контролю за діяльністю районних відділів Держгеокадастру: 

Березюк А.Т., Галуга М.І., Гарат І.В., Дегтяренко О.О., Зайльо М.Я., Климишин М.Д., 
Мандрук Я.О., Мартин А.Б., Миколайчук О.І., Романушко П.П., Сабат В.І., Сегеда Ю.О. – 
голова, Туркоцьо Н.І., Уляник Р.Б., Федчишин А.Є., Цимбала М.І., Шустик А.П. – 
заступник. 

 

 

По п’ятому питанню : 

Р.Скіра оголосив пропозиції В.Горбатенка. 

Обговорили пропозиції М.Климишин, О.Рубан, І.Гарат, В.Горбатенко, Р.Скіра. 

Р.Скіра наголосив присутнім, що кінцевий термін подання пропозицій до порядку роботи ради 

на цей рік – 8 вересня. 



 

 

По шостому питанню : 

Р.Скіра наголосив на потребі створення тимчасової комісії з питань аналізу використання 

земель у Львівській області релігійними громадами та організаціями. У разі надання Україні 

томосу, вважає на потребу зробити дану комісію постійною.  

Р.Скіра висунув на голову комісії І.Гарата. 

 

Голосували: «за» – 23, «проти» – 0, «утримались» – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Створити тимчасову комісію з питань аналізу використання земель у Львівській області 

релігійними громадами та організаціями. Головою тимчасової комісії обрати І.Гарата. 

 

 

По сьомому питанню : 

Р.Скіра запропонував головам комісій до 03.09.2018 подати секретарю громадської ради 

графік роботи комісій на вересень-жовтень 2018р. щоби до 5 вересня сформований графік 

розіслати електронною поштою всім членам ради. 

Р.Скіра проінформував про організаційні та матеріально-технічні питання роботи ради. 

Р.Скіра запропонував провести наступні чергові засідання ради в кінці жовтня та грудня. 

Дату визначимо пізніше. 

 

Р.Скіра оголосив про закриття засідання громадської ради. 

 

 

Голова громадської ради      Р. Скіра 

 

 

Секретар громадської ради     М. Климишин 


