ПРОТОКОЛ № 2

засідання Правління громадської ради
при Головному управлінні Держгеокадастру у Львівській області

30.11.2018

м. Львів

16.00 год.

Присутні: М.Зайльо, Ю.Сегеда, М.Климишин, У.Кузик, Р.Скіра, С.Велійка, В.Горбатенко,
О.Миколайчук, О.Дудок – члени Правління громадської ради.
Присутні 9 членів Правління громадської ради, відсутній К.Дерюгін.
Запрошені : І.Коцюруба, Я.Мандрук, А.Спірін – члени громадської ради.
Порядок денний засідання
1. Підготовка до засідання громадської ради у грудні 2018.
2. Формування плану роботи громадської ради на 2019 рік.
3. Різне.

Слухали М.Климишина, який оголосив порядок денний засідання. Р.Скіра просив його
підтримати.
Голосували: «за» – 9, «проти» – 0, «утримались» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Порядок денний роботи засідання Правління громадської ради при головному управлінні
Держгеокадастру у Львівській області затвердити.
По першому питанню :
Р.Скіра поставив на обговорення визначення дати проведення чергового засідання громадської
ради.
Виступили Я.Мандрук, О.Дудок, К.Горбатенко.
Голосували: «за» – 9, «проти» – 0, «утримались» – 0.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити дату проведення чергового засідання громадської ради при головному управлінні
Держгеокадастру у Львівській області – понеділок 17 грудня 2018 о 16-30.
Р.Скіра ознайомив присутніх із основними тезами звіту керівника ГУ ДГК у Львівській
області Львівській обласній державній адміністрації про роботу головного управління за 2018
рік.
Існуючі проблемні питання:
- більше 5 тисяч АТОвців області не зверталися до органів влади та місцевого самоврядування
про виділення землі потрібно роз’яснювальна робота ГО;
- аукціони для підприємців  інформування у всіх ЗМІ та інтернеті, фейсбуці;
- передача земельних ділянок ОТГ – виконано на 40%. Згідно діючої постанови триває
процедура до 01.01.2019.
Запропонував на засіданні ГР виступити головам комісій щодо проблемних питань у роботі та
наданні пропозицій до плану роботи ради на 2019 рік. На основі пропозицій голів комісій
напрацювати план роботи ради на наступний рік.

У.Кузик запропонувала заслухати на засіданні ГР звіт про роботу комісії з питань виділення
землі Біля озера Наварія, та надати пропозиції громадській ради щодо її наступних дій (чи
варто закривати тимчасову комісію?).
Р.Скіра запропонував наступного тижня зустрітися з К.Дерюгіним і У.Кузик щодо роботи цієї
комісії та підготовки звіту.
Я.Мандрук запропонував заслухати на ГР питання виділення землі учасникам АТО у місті
Самборі (міська рада блокує розробку відповідного детального плану території). Запросити
представників відділу ДГК у Самбірському районі.
О.Дудок запропонував заслухати представників ГУ ДГК щодо питання справи (виділення
землі) Тімуру Беротову – Дубляни, Жовківський район.
М.Климишин нагадав присутнім про необхідність зробити відповідні звернення (запити) не
пізніше ніж за 10 днів до дня засідання ГР.
І.Коцюруба висвітлив питання наданню земельної ділянки для будівництва житла АТОвцям у
районі Підголоски у місті Львові. Ділянка зарезервована для цих цілей міською радою ще у
2016 році.
Р.Скіра погодився про необхідність зробити запити до Львівської міської ради з цього
питання.
По другому питанню :
Р.Скіра проінформував членів Правління про питання плану роботи ГУ Держгеокадастру у
Львівській області на 2019 рік.
На основі пропозицій голів комісій напрацювати остаточний план роботи ради на наступний
рік.
Основні пункти:
- громадський контроль за роботою відділу ДГК у місті Львові;
- продовження перевірки роботи юридичного управління ГУ ДГК;
- перевірка проблемних районних відділів ДГК, зокрема Жидачівського району.;
- громадський контроль за роботою управління контролю за використанням ат охороною
земель.
Р.Скіра проінформував про підписання головою Львівської ОДА розпорядження про перевірку
юридичних служб семи контролюючих державних органів у Львівській області – ДФС, ДАБІ,
ДГК, Держпраці, Держпродспоживзахисту, Державної екологічної інспекції та Державної
служби за надзвичайних ситуацій.
Детальніше зупинився на ситуації щодо перевірки роботи юридичного управління ГУ ДГК і
дій ГР у цьому напрямку.
По третьому питанню :
К.Горбатенко розповів присутнім про намір будівництва норкової ферми у Бродівському
районі. Р.Скіра запропонував звернутися для надання інформації до ГУ ДГК.
Р.Скіра оголосив про закриття засідання Правління громадської ради.

Голова громадської ради

Р. Скіра

Секретар громадської ради

М. Климишин

