
Протокол 

 
установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при 

Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства 

 

 

 

 
08.жовтня 2020 р.                                                           м. Львів 

Порядок денний 

 

1. Про затвердження персонального складу Громадської ради при 

Львівському обласному управлінні лісового та мисливського 

господарства. 

2. Різне. 

 
 

 

Установчі збори з формування нового складу ГР при ЛОУЛМГ відкрила 

голова ініціативної групи Писарчук Н.А. та наголосила що на засіданні 

ініціативної групи 30 вересня 2020 року (витяг з протоколу №5 від 30.09.2020) 

було прийнято рішення провести установчі збори 08 жовтня 2020 року 0 11-00 

год. в приміщенні облуправління. 

Також на цьому ж засіданні було затверджено список кандидатів котрих 

допущено до участі в установчих зборах, та список котрим відмолено в участі. 

 Згідно реєстрації на засіданні присутні персонально 31 особа, та 4 особи – 

онлайн режимі. Відсутні 5 кандидатів. 

Було внесено пропозицію обрати головуючого зборів, секретаря та 

лічильну комісію. 

Після обговорення кандидатів вирішили обрати головуючою            

Писарчук Н.А., секретарем – Репеха В.П., лічильна комісія –Стефанюк І.В., 

Васурчак Р.І., Токар О.Я. 

 

Голосували: 

ЗА –  35 з них, 31(персонально) , 4(онлайн) 

ПРОТИ – 0 

УТРИМАЛИСЬ – 0 

 

Голова зборів оголосила збори відкритими та запропонував секретарю та 

лічильній комісії приступити до роботи. 

 

Головуюча запропонувала перейти до обговорення порядку денного 

установчих зборів щодо затвердження персонального складу Громадської ради. 

Враховуючи попереднє звернення в телефонному режимі кандидатів 

Когут М.В., Охович Л.С., Палас В.П. та Білас М.Ю. запропонували дозволити 

їм онлайн голосування, у зв’язку з відсутністю через поважні причини. 



 Голосували: 

 ЗА –  35 з них, 31(персонально) , 4(онлайн) 

 ПРОТИ – 0 

 УТРИМАЛИСЬ – 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 Секретар установчих зборів Репех В.П. наголосив, що на засіданні 

відсутні наступні представники інститутів громадянського суспільства –       

Буга О.С., Вельгош М.В., Турка А.З., Козак В.В. та Василишин Ю.П. 

 Виходячи з вищенаведеного головуюча установчих зборів запропонувала 

затвердити персональний склад Громадської ради в кількості 35 осіб. 

 

 Голосували: 

 ЗА –  35 з них, 31(персонально) , 4(онлайн) 

 ПРОТИ – 0 

 УТРИМАЛИСЬ – 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 Після обговорення в різному вирішили : 

- до 12 жовтня 2020 року надати керівництву Львівського ОУЛМГ 

протокол засідання установчих зборів зі списком кандидатів 

персонального складу Громадської ради; 

- звернутися до органу виконавчої влади щодо затвердження 

персонального складу ГР при Львівському ОУЛМГ (в 10 денний 

термін до 23 жовтня 2020 р.); 

- звернутися до органу виконавчої влади про надання роз’яснення, чи 

має право кандидат бути членом Громадської ради в разі обрання його 

в депутати до органів місцевого самоврядування; 

- до першого засідання Громадської ради (до 23 жовтня 2020 р.) 

надавати пропозиції щодо типового положення на e-mail : 

forest_lvivlis@ukr.net ; 

- визначитися з кількістю робочих комісій Громадської ради при 

Львівському ОУЛМГ; 

- перше засідання Громадської ради при Львівському ОУЛМГ 

планується провести після 25 жовтня 2020 року. 

 

  Голосували: 

 ЗА –  35 з них, 31(персонально) , 4(онлайн) 

 ПРОТИ – 0 

 УТРИМАЛИСЬ – 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Головуюча подякувала всім за роботу та  закрила засідання установчих зборів. 

 

Голова зборів                                 Писарчук Н.А. 

 

 Секретар                                                   Репех В.П. 

mailto:forest_lvivlis@ukr.net

