ПРОТОКОЛ № 5

засідання громадської ради
при Головному управлінні Держгеокадастру у Львівській області
27.05.2019

м. Львів

16-30 год.

Присутні: С.Велійка, М.Галуга, І.Гарат, Ю.Гнатишин, М.Зайльо, М.Климишин, У.Кузик,
Г.Кущак, Н.Лисяк, Я.Мандрук, Є.Музика, Ю.Сегеда, С.Сірий, Р.Скіра, Р.Уляник, А.Федчишин,
А.Шустик – члени громадської ради.
Запрошені: Р.Тхір – перший заступник начальника головного управління Держгеокадастру у
Львівській області; О.Нашиванко – завідувач сектором взаємодії зі ЗМІ та громадськістю
головного управління Держгеокадастру у Львівській області.
Р.Скіра повідомив, що на засіданні присутні 17 членів громадської ради. На даний час кількісний
склад громадської ради, згідно Положення, становить 45 осіб, а персональний склад – 44 особи.
Відповідно до п.14 Положення про Громадську раду, засідання є правоможним, якщо на ньому
присутні не менш як половина її членів від загального складу. Це неповага не тільки до членів
громадської ради, які прийшли на чергове засідання ГР, а й неповага самих до себе тих осіб які
систематично не відвідують засідання ГР. Тим більше що чергові засідання проходять один раз на
квартал.
Р.Скіра оголосив порядок денний засідання:
1. Розгляд заяв Інститутів громадянського суспільства про заміну учасників у ГР.
2. Затвердження плану роботи Громадської ради на 2019 рік.
3. Інформація ГУ ДГК у Львівській області щодо підсумків передачі земель з державної у
комунальну власність ОТГ Львівської області у 2018 році та заплановані роботи на 2019
рік.
4. Різне.
По третьому питанню :
Р.Тхір проінформував членів громадської ради про передачу земель ОТГ у 2018 році.
Дана передача здійснювалась відповідно до положень статті 117 Земельного кодексу України та
розпорядження Кабінету Міністрів України.
За 2018 рік передано земельні ділянки 35 ОТГ Львівщини. План-графік передбачав передачу
новосформованих у 2018 році 3894 ділянок та 5465 проінвентаризованих у 2013 році.
У кінці 2018 року сформовано 5 нових ОТГ у Львівській області.
Відповідно, у планах на цей рік передати понад 9200 га земель.
Зокрема, Меденицькій ОТГ (Дрогобицький район) – 639 га; Зимноводівській ОТГ
(Пустомитівський район) – 77 га.
Станом на 25 травня Львівською філією Центру ДЗК проведено інвентаризацію 9236 га.
Для передачі новим ОТГ потрібно лише вказівка Міністерства АПК.
Р.Скіра наголосив про потребу моніторингу земель, які у 2018 році вже передані у комунальну
власність ОТГ. Одним заходів моніторингу може виступати проведення відкритих торгів
(аукціонів) для надання цих ділянок в оренду. Конкурсний механізм дасть можливість збільшити
надходження за землю до місцевих бюджетів – основа фінансової стійкості та соціальної
спроможності місцевих громад. Інакше ОТГ не зовсім у законний спосіб, без дотримання
принципів добросовісної економічної конкуренції передадуть всі ці ділянки у приватну
власність. У результаті, місцевий бюджет отримуватиме доходи не повній мірі (лише податок на
землю).
Р.Скіра розповів про колегію ГУ ДГК у Львівській області 26 квітня та свої враження від її
проведення, наголосив на якісній та ефективній роботі начальника головного управління –
А.Г.Петришина.

Я.Мандрук зупинився на відсутності більшості членів ГР. Запропонував оголосити попередження
всім відсутнім на сьогоднішньому засіданні без поважних причин.
Р.Скіра погодився, що прийти один раз на квартал на засідання ГР не складно, це перш за все
повага до себе, це по перше, по друге, людина щось вивчить нове. Отримає якусь нову інформацію.
Р.Скіра наголосив, що систематична відсутність члена громадської ради на її засіданнях без
поважних причин (більше ніж два рази підряд) є підставою для припинення членства. Проблема з
кворумом на засіданнях, перешкоджає повноцінній і ефективній роботі ГР. Запропонував
звернутися з листом до Громадських організацій, які делегували відповідних осіб.
ПРОТОКОЛЬНО ВИРІШИЛИ:
Надіслати всім відсутнім попередження про виключення з громадської ради при ГУ ДГК у
Львівській області.
Подати інформаційний запит про стан розслідування кримінального провадження щодо
начальника відділу ДП Львівський інститут землеустрою (зміна цільового призначення земель
сільськогосподарського призначення).
По першому питанню :
М.Климишин ознайомив присутніх із відповідними заявами громадської організації про заміну
учасників громадської ради :
* «Об’єднання інвалідів Львівщини»;
* «Твій Дім – України»;
* військово-патріотичний вишкіл «Патріот».
Необхідні документи (відповідно до Положення про громадську раду) були додані до заяви.
ПРОТОКОЛЬНО ВИРІШИЛИ:
Відповідно до абзацу другого частини 1 та абзацу третього пункту 10 Положення про
громадську раду внести зміни до складу громадської ради:
- виключити Гнатишина Юрія Юрійовича;
- включити Думу Юрія Івановича;
- виключити Уляника Романа Богдановича;
- включити Семенюк Катерину Олександрівну;
- виключити Сірого Святослава Олесьовича;
- включити Шаламая Сергія Володимировича.
По другому питанню :
М.Климишин ознайомив присутніх з орієнтовний планом роботи Громадської ради на 2019р.
Запропонував членів ради до 8 червня подати секретарю свої пропозиції та зауваження.
Остаточний варіант буде винесено на затвердження Правлінням Громадської ради.
ПРОТОКОЛЬНО ВИРІШИЛИ:
Затвердити план роботи Громадської ради при ДГК у Львівській області на 2019 рік.
Комісіям ГромРади сформувати свої плани роботи на 2019 рік.
Орієнтовний план роботи комісій на квартал:
1. Здійснення моніторингу земель ОТГ, які передані з державної власності..
2. Контроль за діяльністю районних відділів ДГК, зокрема відділу у м. Львові.
По четвертому питанню :
У.Кузик ознайомила присутніх з листом громадської спілки «Всеукраїнська ветеранська спілка
добровольців, учасників бойових дій та інвалідів війни» з проханням про надання допомоги щодо
виділення їй земельної ділянки для створення реабілітаційного центру.
Земельна ділянка розміщується у с.Коростів Сколівського району – вулиця Гірська, 13.
Реабілітаційний центр буде приймати учасників бойових дій, інвалідів війни та членів їх сімей.
З цього питання виступили Р.Тхір, Р.Скіра.

ПРОТОКОЛЬНО ВИРІШИЛИ:
Голові Громадської ради Р.Скірі звернутися до ГУ ДГК у Львівській області надати громадській
раді інформацію про правовий статус вказаної ділянки та сформувати покроковий план дій для
громадської спілки «Всеукраїнська ветеранська спілка добровольців, учасників бойових дій та
інвалідів війни» щодо отримання її у законне користування.
Проінформувати членів Правління ГР за наслідками розгляду звернення.
Виступив А.Шустик, запропонував провести круглий стіл із актуальних земельних питань.
Р.Скіра, Ю.Сегеда підтримали цю ідею.
ПРОТОКОЛЬНО ВИРІШИЛИ:
А.Шустику підготувати перелік питань, визначити із часом та датою проведення круглого
столу, сформувати коло запрошених у 10-денний строк та подати Президії.
Голова громадської ради

Р. Скіра

Секретар громадської ради

М. Климишин

