
Інформація про кількість запитів на публічну інформацію, що надійшли до
              РВ ФДМУ по Кіровоградській області за І-й квартал 2018 року

Загальна кількість отриманих запитів за звітний період: 23

З них:
Категорія запитувачів
фізичних осіб - -
фізичних осіб - підприємців 13 13
юридичних осіб - -
об'єднання громадян без статусу - -
юридичної особи
через головного розпорядника бюджетних коштів:
    від фізичних осіб 9 9
    від юридичних осіб 1 1
представники ЗМІ - -
Всього: 23 23
Канал надходження запитів
кількість запитів, що надійшли поштою - -
кількість запитів, що надійшли факсом - -
кількість запитів, що надійшли електронною 10 10
поштою
кількість запитів, що надійшли на особистому - -
прийомі
інше: запити було занесено до канцелярії особисто 13 13
Всього: 23 23
Тематика запитуваної інформації: 

 за І-й квартал 2018 
року

  з початку 2018 
року

- інформація про об'єкти агропромислового комплексу, щодо яких у період з травня 2015 року по 
18 січня 2018 року державними органами приватизації затверджені плани їх приватизації та 
копії цих планів;

- інформація про об'єкти приватизації (назва, код ЄДРПОУ), щодо яких у період з травня 2015 
року по 01 березня 2018 року державними органами приватизації прийняті рішення про 
приватизацію (ЄМК група А, В, Г - тільки підприємства)

- інформація про об'єкти приватизації (назва, код ЄДРПОУ, орган управління), щодо яких у 
період з травня 2015 року по 01 березня 2018 року державними органами приватизації прийняті 
рішення про приватизацію і по яким передані функції управління майном підприємств від органів 
управління до ФДМУ

- надання копій документів, а саме: висновків про вартість об'єктів оцінки, оригіналів рецензій на 
звіти про оцінку майна

- надання копій документів, а семе: протоколу засідання комісії від 30.03.2018, підсумкових 
таблиць визначення переможців конкурсних відборів суб'єктів оціночної діяльності

- надання копій документів, а семе: протоколу засідання комісії від 06.04.2018, підсумкових 
таблиць визначення переможців конкурсних відборів суб'єктів оціночної діяльності

- надання копій документів, а семе: доручення Фонду державного майна України від 31.01.2013 
№К/3

- інформація та копії документів (звітність) про: кількість скарг на порушення законодавства 
при проведенні аукціонів по продажу об'єктів приватизації переданих у 2017-2018 році 
організаторам аукціонів для проведення аукціонів в електронній формі (електронні майданчики) 
та кількість скасовних аукціонів з причин порушення законодавства



- інформація про передачу в оренду державного та комунального майна у 2015, 2016, 2017 роках

Усі запити на інформацію розглянуто та надано відповідь у встановлений законодавством термін.

- інформація та копії документів (звітність) про приватизацію об'єктів, які передано у 2018 році 
організаторам аукціонів для проведення аукціонів в електронній формі (електронні майданчики), 
а саме кільксть об'єктів, загальна сума (стартова ціна) по цим об'єктам, кількість проданих 
об'єктів, загальна сума продажу цих об'єктів

- інформація та копії документів (звітність) про приватизацію об'єктів, які передано у 2017 році 
організаторам аукціонів для проведення аукціонів в електронній формі (електронні майданчики), 
а саме кільксть об'єктів, загальна сума (стартова ціна) по цим об'єктам, кількість проданих 
об'єктів, загальна сума продажу цих об'єктів
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