ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
29.12.2015
№ 2027

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік

Захід, що
Питання або проект
проводитиметься у
№
нормативно-правового акта рамках консультацій з
громадськістю

1

Проведення громадського
обговорення проектів
нормативно-правових актів,
що розробляються
Фондомдержавного майна
України і мають важливе
суспільнезначення

Електронна
консультація шляхом
оприлюднення на вебсайті Фонду
(www.spfu.gov.ua) та на
урядовому сайті
«Громадянське
суспільство і влада»

Строк
проведення
консультацій

Соціальні групи населення
та заінтересовані сторони,
на які поширюватиметься
дія рішення, що буде
прийняте за результатами
консультацій

Контактні дані
особи/структурного
підрозділу,
відповідального за
проведення
консультацій
(телефон,e-mail)

Протягом
2016року

Фізичні, юридичні особи,
об`єднання громадян,
інститути громадянського
суспільства

Структурні підрозділи
Фонду

Інформація про бюджет
головного розпорядника
2 бюджетних коштів за КВКВ
661 «Фонд державного майна
України» за 2015 рік

Оприлюднення
інформації про бюджет
у рубриці «Нормативна
база» офіційного вебсайта Фонду та в
офіційному виданні
Фонду газеті
«Відомості
приватизації»

Проект наказу Фонду
державного майна
України«Про внесення змін
3
до наказу Фонду державного
майна України від 10 червня
2013 року № 795»

Електронна
консультація шляхом
Серпень-вересень Суб’єкти господарювання,
оприлюднення на вебякі провадять діяльність з
сайті Фонду державного
2016року
визначення вартості майна
майна України
(www.spfu.gov.ua) та на

Березень
2016року

На подальшу роботу Фонду
державного майна України

Хоменко Світлана
Леонідівна,
начальник відділу
зведеної звітності,
координації, аналізу та
контролю роботи РВ
тел. 200-30-07,
golf@spfu.gov.ua
Голець Ірина Василівна,
завідувач сектору ведення
єдиної бази звітів з оцінки
майна та аналізу
ціноутворення,
тел. 200-32-15,

урядовому сайті
«Громадянське
суспільство і влада»

ira-66@spfu.gov.ua

Проект наказуФонду
державного майна України
«Про внесення змін до
Порядку визначення
відсоткового співвідношення
4
державної частки та частки
орендаря у ринковій вартості
цілісного майнового
комплексу, переданого в
оренду»

Електронна
консультація шляхом
оприлюднення на вебсайті Фонду державного
І квартал 2016
майна України
року
(www.spfu.gov.ua) та на
урядовому сайті
«Громадянське
суспільство і влада»

Суб’єкти господарювання,
які провадять діяльність з
визначення вартості майна

Проект наказу Фонду
державного майна України
5
«Про внесення змін до
Типових договорів оренди»

Електронна
консультація шляхом
оприлюднення на вебсайті Фонду державного
Лютий-березень
майна України
2016 року
(www.spfu.gov.ua) та на
урядовому сайті
«Громадянське
суспільство і влада»

Задирайко Назарій
Валерійович,
начальник відділу
нормотворчої діяльності з
Орендодавці та орендарі
питань орендних відносин
об’єктів державної власності
та методологічного
забезпечення,
тел. 200-35-13,
nazariyz@spfu.gov.ua

Проект наказу Фонду
державного майна України
«Про затвердження Порядку
6 розгляду та подання
пропозицій господарському
суду щодо кандидатур
арбітражних керуючих»

Електронна
консультація шляхом
оприлюднення на вебсайті Фонду державного
майна України
2016 рік
(www.spfu.gov.ua) та на
урядовому сайті
«Громадянське
суспільство і влада»

Проект наказу Фонду
державного майна України
7
«Про внесення змін до наказу
ФДМУ від

Електронна
консультація шляхом
2016 рік
оприлюднення на вебсайті Фонду державного

Шинкаренко Ольга
Миколаївна,
начальник відділу
нормотворчої діяльності
та методичного
забезпечення оцінки,
тел.200-36-33,
olga2606@spfu.gov.ua

Фізичні, юридичні особи,
об’єднання громадян

Пантелієнко Вікторія
Віталіївна,
головний спеціаліст
відділу з питань
відновлення
платоспроможності,
тел. 200-34-40,
e-mail:
panteleenko@spfu.gov.ua

Фізичні, юридичні особи,
об’єднання громадян

Демиденко Ольга
Анатоліївна,
заступник начальника
відділу представництва

6 червня 2007 року
№895«Про затвердження
Порядку погодження планів
санації, мирових угод і
переліків ліквідаційних мас»
(зі змінами),
зареєстрованогов
Міністерстві юстиції України
19 липня 2007 року
за №836/14103,
та до Порядку погодження
планів санації, мирових угод і
переліків ліквідаційних мас»
Проект наказу Фонду
державного майна України
«Про внесення змін до
Порядку організації
проведення аукціонів у
провадженні у справах про
банкрутство та вимог до їх
організаторів стосовно майна
державних підприємств, які
належать до сфери
управління Фонду
8 державного майна України,
та господарських організацій
з корпоративними правами
держави понад 50 відсотків
їх статутного капіталу, які
перебувають у процесі
приватизації, затвердженого
наказом ФДМУ від
19.12.2012 № 4009,
зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України
03.01.2013 за № 42/22574»

майна України
(www.spfu.gov.ua) та на
урядовому сайті
«Громадянське
суспільство і влада»

Електронна
консультація шляхом
оприлюднення на вебсайті Фонду державного
майна України
2016 рік
(www.spfu.gov.ua) та на
урядовому сайті
«Громадянське
суспільство і влада»

Фонду у справах про
банкрутство,
тел. 200-35-15,
e-mail: solay@spfu.gov.ua

Фізичні, юридичні особи,
об’єднання громадян

Гринюк Юлія Василівна,
головний спеціаліст
відділу з питань
відновлення
платоспроможності,
тел. 200-31-97,
e-mail:
panama@spfu.gov.ua

Електронна
Проект наказу Фонду
консультація шляхом
державного майна України
оприлюднення на веб"Про внесення змін до
сайті Фонду державного Січень - лютий
9 Порядку ведення Державного майна України
реєстру оцінювачів та
(www.spfu.gov.ua) та на 2016 року
суб’єктів оціночної
урядовому сайті
діяльності"
«Громадянське
суспільство і влада»

Інші питання за поданням
10
представників громадськості

У форматі засідання за
круглим столом,
конференції, форуму,
громадських слухань,
електронних
консультацій

Протягом
2016року

Суб’єкти господарювання,
які провадять діяльність з
визначення вартості майна

Малишева Катерина
Олександрівна,
начальник відділу по
роботі з оцінювачами,
тел. 200-36-99,
gko@spfu.gov.ua

Фізичні, юридичні особи,
об`єднання громадян,
інститути громадянського
суспільства

Яворська Ніна
Костянтинівна, начальник
відділу взаємодії з
громадськістю,
тел. 200-34-09,
press@spfu.gov.ua

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
27.01.2016 № 137
Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2016рік
Доповнити таблицю рядком 11 такого змісту:

№

Питання або проект
нормативно-правового
акта

Постанова Кабінету
Міністрів України «Про
внесення змін до Порядку
11
проведення конкурсу на
право оренди державного
майна»

Захід, що
проводитиметься у
рамках консультацій з
громадськістю

Строк
проведення
консультацій

Електронна
консультація шляхом
оприлюднення на вебСічень – лютий
сайті Фонду державного
2016 року
майна України
(www.spfu.gov.ua) та на
урядовому сайті

Соціальні групи населення
та заінтересовані сторони,
на які поширюватиметься
дія рішення, що буде
прийняте за результатами
консультацій

Контактні дані
особи/структурного
підрозділу,
відповідального за
проведення консультацій
(телефон,e-mail)

Орендодавці та орендарі
об’єктів державної власності

Задирайко Назарій
Валерійович,
начальник відділу
нормотворчої діяльності з
питань орендних відносин
методологічного
забезпечення,

«Громадянське
суспільство і влада»

тел. 200-35-13,
nazariyz@spfu.gov.ua
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
22.02.2016 № 354

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2016рік
Доповнити таблицю рядком 12 такого змісту:

№

12

Питання або проект
нормативно-правового
акта

Захід, що
проводитиметься у
рамках консультацій з
громадськістю

Строк
проведення
консультацій

Соціальні групи населення
та заінтересовані сторони,
на які поширюватиметься
дія рішення, що буде
прийняте за результатами
консультацій

Електронна
Проект постанови Кабінету
консультація шляхом
Міністрів України «Про
оприлюднення на вебвнесення змін у додаток 2 сайті Фонду державного Лютий -березень
Орендодавці та орендарі
до Методики розрахунку
майна України
об’єктів державної власності
орендної плати за державне (www.spfu.gov.ua) та на
2016 року
майно та пропорції її
урядовому сайті
розподілу»
«Громадянське
суспільство і влада»

Контактні дані
особи/структурного
підрозділу,
відповідального за
проведення консультацій
(телефон,e-mail)
Воєводіна Наталія
Левківна, головний
спеціаліст відділу
нормотворчої діяльності з
питань орендних відносин
та методологічного
забезпечення,
тел. 200-34-39,
aqua@spfu.gov.ua

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
04.03.2016 № 478
Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2016рік
Доповнити таблицю рядком 13 такого змісту:

№

13

Питання або проект
нормативно-правового
акта

Захід, що
проводитиметься у
рамках консультацій з
громадськістю

Електронна
Проект наказу Фонду
консультація шляхом
державного майна України
оприлюднення на веб«Про внесення змін до
сайті Фонду державного
Порядку проведення в
майна України
електронній формі продажу
(www.spfu.gov.ua) та на
об’єктів малої приватизації
урядовому сайті
на аукціоні, у тому числі за
«Громадянське
методом зниження ціни»
суспільство і влада»

Строк
проведення
консультацій

Лютий березень
2016 року

Соціальні групи населення
та заінтересовані сторони,
на які поширюватиметься
дія рішення, що буде
прийняте за результатами
консультацій

Контактні дані
особи/структурного
підрозділу,
відповідального за
проведення консультацій
(телефон,e-mail)

Органи державної влади,
суб’єкти господарювання,
громадяни

Шифман Олена Григорівна
– начальник відділу
приватизації об’єктів ЄМК,
тел. 200-34-08,
saler@spfu.gov.ua

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
07.04.2016 № 687
Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2016рік
Доповнити таблицю рядком 14 такого змісту:
Соціальні групи населення
Контактні дані
Захід, що
та заінтересовані сторони, на
особи/структурного
Питання або проект
Строк
проводитиметься у
які поширюватиметься дія
підрозділу,
№
нормативно - правового
проведення
рамках консультацій з
рішення, що буде прийняте
відповідального за
акта
консультацій
громадськістю
за результатами
проведення консультацій
консультацій
(телефон, e-mail)
Електронна консультація
Шушпан Андрій
шляхом оприлюднення
Олександрович,
Проект постанови Кабінету на веб-сайті Фонду
заступник начальника
Міністрів України «Про
державного майна
квітень-травень
Управління - начальник
Суб’єкти господарювання
14. внесення змін до Порядку
України
відділу з питань відчуження
державного сектору економіки
списання об'єктів державної (www.spfu.gov.ua) та на 2016 року
та списання об’єктів
власності»
урядовому сайті
державної власності, тел.
«Громадянське
200-36-06,
суспільство і влада»
shushpan@spfu.gov.ua

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
16.05.2016 № 1006
Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2016рік
Доповнити таблицю рядками 15-17 такого змісту:
№

Питання або проект
нормативно - правового
акта

Захід, що
проводитиметься у
рамках консультацій з
громадськістю

Електронна
консультація шляхом
Проект постанови Кабінету
оприлюднення на вебМіністрів України «Про
сайті Фонду державного
внесення змін до постанови
15.
майна України
Кабінету Міністрів України
(www.spfu.gov.ua) та на
від 21серпня 2014 року
урядовому сайті
№358»
«Громадянське
суспільство і влада»
Електронна
консультація шляхом
Проект постанови Кабінету
оприлюднення на вебМіністрів України «Про
сайті Фонду державного
16. внесення змін до деяких
майна України
нормативно-правових актів
(www.spfu.gov.ua) та на
Кабінету Міністрів України» урядовому сайті
«Громадянське
суспільство і влада»
Електронна
консультація шляхом
Проект наказу Фонду
оприлюднення на вебдержавного майна України
сайті Фонду державного
«Про внесення змін до
17.
майна України
Положення про конкурсний
(www.spfu.gov.ua) та на
відбір суб'єктів оціночної
урядовому сайті
діяльності»
«Громадянське
суспільство і влада»

Строк
проведення
консультацій

Соціальні групи населення та
Контактні дані
заінтересовані сторони, на які
особи/структурного
поширюватиметься дія
підрозділу, відповідального
рішення, що буде прийняте за за проведення консультацій
результатами консультацій
(телефон, e-mail)

травень -червень Суб’єкти господарювання, які
провадять діяльність з
2016 року
визначення вартості майна

Шинкаренко Ольга
Миколаївна, начальник
відділу нормотворчої
діяльності та методичного
забезпечення оцінки,
тел. 200-36-33,
olga2606@spfu.gov.ua.

червень - липень Суб’єкти господарювання, які
провадять діяльність з
визначення вартості майна
2016 року

Шинкаренко Ольга
Миколаївна, начальник
відділу нормотворчої
діяльності та методичного
забезпечення оцінки,
тел. 200-36-33,
olga2606@spfu.gov.ua.

травень -червень Суб’єкти господарювання, які
провадять діяльність з
2016 року
визначення вартості майна

Водолаженко Ірина
Іванівна, начальник відділу
по роботі з суб’єктами
оціночної діяльності та
саморегулівними
організаціями оцінювачів,
тел. 200-31-19,
ari@spfu.gov.ua.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
13.06.2016 №1167

№

18

19.

20.

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2016рік
Доповнити таблицю рядками 18-20 такого змісту:
Соціальні групи населення та
Контактні дані
Захід, що
Питання або проект
Строк
заінтересовані сторони, на які
особи/структурного
проводитиметься у рамках
нормативно - правового
проведення
поширюватиметься дія
підрозділу, відповідального
консультацій з
акта
консультацій рішення, що буде прийняте за за проведення консультацій
громадськістю
(телефон, e-mail)
результатами консультацій
Електронна консультація
шляхом оприлюднення
інформації на офіційному
Проект наказу Фонду
веб - сайті Фонду державного
державного майна України
майна України
«Про внесення зміни до
(www.spfu.gov.ua) та на
нормативно-правового акта» Урядовому сайті
«Громадянське суспільство і
влада».

Проект Закону України
«Про внесення змін до
Податкового кодексу
України (щодо списання
безнадійного податкового
боргу державних
підприємств)»

Проект Закону України
«Про внесення змін до
деяких законодавчих актів
України (щодо спрощення
порядку ліквідації
державних підприємств)»

Електронна консультація
шляхом оприлюднення
інформації на офіційному
веб-сайті Фонду державного
майна України
(www.spfu.gov.uа) та на
урядовому сайті
«Громадянське суспільство і
влада»
Електронна консультація
шляхом оприлюднення
інформації на офіційному
веб-сайті Фонду державного
майна України
(www.spfu.gov.uа) та на
урядовому сайті
«Громадянське суспільство і
влада»

травеньчервень
2016 року

Фізичні особи – працівники
акціонерного товариства

Стегнюк Жанна Сергіївна,
головний спеціаліст відділу
пільгового продажу та
внесення уточнень до
планів розміщення акцій,
тел. 200-34-16,
lido@spfu.gov.ua

травеньчервень
2016 року

травеньчервень
2016 року

Сирота Оксана Анатоліївна,
заступник директора
Департаменту - начальник
Суб’єкти господарювання
Управління законодавчого
державного сектору економіки,
забезпечення та взаємодії з
які ліквідуватимуться
органами влади,
тел. 200- 31-48,
oas@spfu.gov.ua
Сирота Оксана Анатоліївна,
заступник директора
Департаменту - начальник
Суб’єкти господарювання
Управління законодавчого
державного сектору економіки,
забезпечення та взаємодії з
які ліквідуватимуться
органами влади,
тел. 200- 31-48,
oas@spfu.gov.ua

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2016рік
Доповнити таблицю рядком 21 такого змісту:
№
з/п

Питання або проект
нормативно - правового
акта

Контактні дані
Соціальні групи населення та
Захід, що
особи/структурного
Строк
заінтересовані сторони, на які
проводитиметься у рамках
підрозділу,
проведення
поширюватиметься дія
консультацій з
відповідального за
консультацій рішення, що буде прийняте за
громадськістю
проведення консультацій
результатами консультацій
(телефон, e-mail)

Проект наказу Фонду
Електронна консультація
державного майна України
шляхом оприлюднення
«Про внесення змін до
інформації на офіційному
Методики оцінки активів
веб - сайті Фонду
суб'єктів природних
21
державного майна України
монополій, суб'єктів
(www.spfu.gov.ua) та на
господарювання на суміжних
Урядовому сайті
ринках у сфері комбінованого
«Громадянське суспільство
виробництва електричної та
влада».
теплової енергії»
Пункти 4 та 15 таблиці викласти в такій редакції:
Електронна консультація
шляхом оприлюднення
Проект наказу Фонду
інформації на офіційному
державного майна України
веб-сайті Фонду державного
«Про внесення змін до наказу
майна України
4
Фонду державного майна
(www.spfu.gov.uа) та на
України від 27 лютого 2004 урядовому сайті
року № 376»
«Громадянське суспільство і
влада»
Електронна консультація
Проект постанови Кабінету шляхом оприлюднення
Міністрів України «Про
інформації на офіційному
внесення змін до постанов
веб-сайті Фонду державного
15 Кабінету Міністрів України майна України
(www.spfu.gov.uа) та на
від 21 серпня 2014 року №
358 і від 10 вересня 2003 року урядовому сайті
«Громадянське суспільство і
№ 1440»

влада»

Суб’єкти господарювання, які
провадять діяльність з
визначення вартості майна

Шинкаренко Ольга
Миколаївна, начальник
відділу нормотворчої
діяльності та методичного
забезпечення оцінки,
тел.: 200-36-33,
olga2606@spfu.gov.ua.

Суб’єкти господарювання, які
провадять діяльність з
визначення вартості майна

Шинкаренко Ольга
Миколаївна, начальник
відділу нормотворчої
діяльності та методичного
забезпечення оцінки,
тел.: 200-36-33,
olga2606@spfu.gov.ua.

Суб’єкти господарювання, які
провадять діяльність з
визначення вартості майна

Шинкаренко Ольга
Миколаївна, начальник
відділу нормотворчої
діяльності та методичного
забезпечення оцінки,
тел.: 200-36-33,
olga2606@spfu.gov.ua.

червень–
липень
2016 року
і

червень –
липень
2016 року

червень –
липень
2016 року

№

22

23

24

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
22.06.2016 № 22.06.2016
Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2016рік
Доповнити таблицю рядками 22-24 такого змісту:
Соціальні групи населення та
Контактні дані
Захід, що
Питання або проект
Строк
заінтересовані сторони, на які
особи/структурного
проводитиметься у рамках
нормативно - правового
проведення
поширюватиметься дія
підрозділу, відповідального
консультацій з
акта
консультацій рішення, що буде прийняте за за проведення консультацій
громадськістю
(телефон, e-mail)
результатами консультацій
Проект наказу Фонду
Задирайко Назарій
Електронна консультація
державного майна України
Валерійович,
шляхом оприлюднення на
червень –
«Про внесення змін до
начальник відділу
веб-сайті Фонду державного
Порядку погодження Фондом
нормотворчої діяльності з
майна України
Орендодавці та орендарі
державного майна України,
липень
питань орендних відносин та
(www.spfu.gov.ua) та на
об’єктів державної власності
його регіональними
методологічного
урядовому сайті
відділеннями та представни2016 року
забезпечення,
«Громадянське суспільство і
цтвами розміру плати за
тел. 200-35-13,
влада»
оренду державного майна»
e-mail: nazariyz@spfu.gov.ua
Задирайко Назарій
Електронна консультація
Валерійович,
шляхом оприлюднення на
червень начальник відділу
Проект постанови Кабінету веб-сайті Фонду державного
нормотворчої діяльності з
Міністрів України «Деякі
майна України
Орендодавці та орендарі
липень
питань орендних відносин та
питання оплати оренди
(www.spfu.gov.ua) та на
об’єктів державної власності
методологічного
державного майна»
урядовому сайті
2016 року
забезпечення,
«Громадянське суспільство і
тел. 200-35-13,
влада»
e-mail: nazariyz@spfu.gov.ua
Задирайко Назарій
Електронна консультація
Валерійович,
Проект постанови Кабінету шляхом оприлюднення на
червень –
начальник відділу
Міністрів України «Про
веб-сайті Фонду державного
нормотворчої діяльності з
внесення змін до постанов
майна України
Орендодавці та орендарі
липень
питань орендних відносин та
Кабінету Міністрів України (www.spfu.gov.ua) та на
об’єктів державної власності
методологічного
від 10 серпня 1995 р. № 629 і урядовому сайті
забезпечення,
від 4 жовтня 1995 р. № 786» «Громадянське суспільство і 2016 року
тел. 200-35-13,
влада»
e-mail: nazariyz@spfu.gov.ua

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
21.07.2016 №1403
Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2016рік
Доповнити таблицю рядком 25 такого змісту:
Соціальні групи населення
Контактні дані
Захід, що
Строк
та заінтересовані сторони, на
Питання або проект
особи/структурного
проводитиметься у рамках проведення які поширюватиметься дія
№
нормативно - правового
підрозділу, відповідального
консультацій з
консульта- рішення, що буде прийняте
акта
за проведення консультацій
громадськістю
цій
за результатами
(телефон, e-mail)
консультацій
Задирайко Назарій
Електронна консультація
Валерійович,
шляхом оприлюднення на
начальник відділу
Проект Закону України
веб-сайті Фонду державного Липень нормотворчої діяльності з
«Про оренду державного та майна України
серпень
Орендодавці та орендарі
25.
питань орендних відносин та
комунального майна» (нова (www.spfu.gov.ua) та на
об’єктів державної власності
методологічного
редакція)
урядовому сайті
2016 року
забезпечення,
«Громадянське суспільство і
тел. 200-35-13,
влада»
e-mail: nazariyz@spfu.gov.ua
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
05.08.2016
№ 1531
Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2016рік
Доповнити таблицю рядком 26такого змісту:
Соціальні групи населення
Контактні дані
Захід, що
Строк
та заінтересовані сторони, на
Питання або проект
особи/структурного
проводитиметься у
проведення які поширюватиметься дія
№
нормативно-правового
підрозділу, відповідального
рамках консультацій з консультацій рішення, що буде прийняте
акта*
за проведення консультацій
громадськістю**
***
за результатами
(телефон, e-mail)
консультацій
Проект наказуФонду
Електронна консультація
Серпень - Органи державної влади,
Моруга Тетяна Василівна,
вересень
26 державного майна України шляхом оприлюднення на
суб’єкти оціночної діяльності, заступник начальника відділу
"Про внесення змін до наказу веб-сайті Фонду
оцінювачі, інші суб‘єкти
єдиних майнових комплексів

Фонду державного майна
України від 23 січня 2004
року № 105»

державного майна України
(www.spfu.gov.ua) та на
урядовому сайті
“Громадянське суспільство
і влада”

2015 року

господарювання, в т.ч.
нерезиденти.

та корпоративних прав
Департаменту оцінки майна,
майнових прав та
професійної оціночної
діяльності,
тел. 200-34-21,
mtv@spfu.gov.ua
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
16.08.2016 № 1580

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2016рік
Доповнити таблицю рядком 27 такого змісту:
Соціальні групи населення
Контактні дані
Захід, що
та заінтересовані сторони, на
Строк
особи/структурного
Питання або проект
проводитиметься у
які поширюватиметься дія
№
проведення
підрозділу, відповідального
нормативно-правового акта рамках консультацій з
рішення, що буде прийняте
консультацій
за проведення консультацій
громадськістю
за результатами
(телефон, e-mail)
консультацій
Електронна консультація
Оцінювачі, суб’єкти
Проект наказу Фонду
шляхом оприлюднення на
Малишева Катерина
господарювання, які провадять
державного майна України веб-сайті Фонду
Олександрівна,
Серпень–
діяльність з визначення
"Про внесення змін до деяких державного майна України
начальник відділу по роботі
27.
вересень
вартості майна, а також
нормативно-правових актів (www.spfu.gov.ua) та на
з оцінювачами,
2016 року
навчальні заклади, які
Фонду державного майна
урядовому сайті
тел. 200-36-99,
здійснюють професійну
України"
«Громадянське суспільство
gko@spfu.gov.ua
підготовку оцінювачів
і влада»
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
25.08.2016 № 1602
Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2016рік
Доповнити таблицю рядками 28, 29 такого змісту:

Питання або проект
№
нормативно-правового акта

28

Проект Закону України «Про
внесення змін до деяких
законодавчих актів України
(щодо спрощення процесу
приватизації)»

29

Проект Закону України «Про
внесення змін до статті 15
Бюджетного кодексу
України» (щодо
фінансування спеціального
фонду)»

Захід, що
проводитиметься у
рамках консультацій з
громадськістю
Електронна консультація
шляхом оприлюднення
на веб-сайті Фонду
державного майна України
(www.spfu.gov.uа)
та на урядовому сайті
«Громадянське суспільство
і влада»
Електронна консультація
шляхом оприлюднення
на веб-сайті Фонду
державного майна України
(www.spfu.gov.uа)
та на урядовому сайті
«Громадянське суспільство
і влада"

Соціальні групи населення
Контактні дані
та заінтересовані сторони, на
Строк
особи/структурного
які поширюватиметься дія
проведення
підрозділу, відповідального
рішення, що буде прийняте
консультацій
за проведення консультацій
за результатами
(телефон, e-mail)
консультацій
Вересень2016 року

Вересень2016 року

Сирота Оксана Анатоліївна,
заступник директора
Департаменту - начальник
Суб’єкти господарювання
Управління законодавчого
державного сектору економіки
забезпечення та взаємодії з
органами влади, 200- 31-48
(oas@spfu.gov.ua
Сирота Оксана Анатоліївна,
заступник директора
Департаменту - начальник
Суб’єкти господарювання
Управління законодавчого
державного сектору економіки
забезпечення та взаємодії з
органами влади, 200- 31-48
(oas@spfu.gov.ua

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
20.09.2016__№ 1748_
Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2016рік
Доповнити таблицю рядками 30 і 31 такого змісту:
Соціальні групи населення
Контактні дані
Захід, що
та заінтересовані сторони, на
Строк
особи/структурного
Питання або проект
проводитиметься у рамках
які поширюватиметься дія
№
проведення
підрозділу, відповідального
нормативно-правового акта
консультацій з
рішення, що буде прийняте
консультацій
за проведення консультацій
громадськістю
за результатами
(телефон, e-mail)
консультацій
Задирайко Назарій
Електронна консультація
Проект постанови Кабінету
Валерійович,
шляхом оприлюднення на
Міністрів України «Про
начальник відділу
веб-сайті Фонду державного
внесення змін у додаток 2 до
Вересень –
нормотворчої діяльності з
майна України
Орендодавці та орендарі
30 Методики розрахунку
жовтень
питань орендних відносин та
(www.spfu.gov.ua) та на
об’єктів державної власності
орендної плати за державне
2016 року
методологічного
урядовому сайті
майно та пропорції її
забезпечення,
«Громадянське суспільство і
розподілу»
тел. 200-35-13,
влада»
e-mail: nazariyz@spfu.gov.ua
Електронна консультація
Сьоміна Тетяна
Проект постанови Кабінету шляхом оприлюднення на
Олександрівна, начальник
Міністрів України «Про веб-сайті Фонду державного
відділу приватизації об’єктів
Вересень –
визнання такими, що
майна України
незавершеного будівництва
31
жовтень
Фізичні та юридичні особи
втратили чинність, деяких
(www.spfu.gov.ua) та на
та об’єктів соціально2016 року
постанов Кабінету Міністрів
урядовому сайті
культурного призначення,
України»
«Громадянське суспільство і
тел.200-32-46, 280-42-49,
влада»
e-mail: sta@spfu.gov.ua
Пункт 26 таблиці викласти в такій редакції:
Соціальні групи населення
Контактні дані
Захід, що
та заінтересовані сторони, на
Строк
особи/структурного
Питання або проект
проводитиметься у
які поширюватиметься дія
№
проведення
підрозділу, відповідального
нормативно-правового акта рамках консультацій з
рішення, що буде прийняте
консультацій
за проведення консультацій
громадськістю
за результатами
(телефон, e-mail)
консультацій

Проект наказу Фонду
Електронна консультація
державного майна України шляхом оприлюднення на
«Про внесення змін до
веб-сайті Фонду
Порядку визначення
державного майна України
26.
оціночної вартості пакетів (www.spfu.gov.ua) та на
акцій акціонерних товариств, урядовому сайті
що пропонуються для
«Громадянське суспільство
конкурентного продажу» і влада»

Серпень –
вересень
2016 року

Моруга Тетяна Василівна,
Органи державної влади,
заступник начальника відділу
суб’єкти оціночної діяльності,
оцінки єдиних майнових
оцінювачі, інші суб’єкти
комплексів та корпоративних
господарювання, в т.ч.
прав,
нерезиденти
тел. 200-34-21,
e-mail: mtv@spfu.gov.ua
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
25.10.2016№ 1908_

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2016рік
Виключити з плану пункт 31.
Доповнити план новим пунктом такого змісту:
Соціальні групи населення
Контактні дані
Захід, що
та заінтересовані сторони, на
Строк
особи/структурного
Питання або проект
проводитиметься у
які поширюватиметься дія
№
проведення
підрозділу, відповідального
нормативно-правового акта рамках консультацій з
рішення, що буде прийняте
консультацій
за проведення консультацій
громадськістю
за результатами
(телефон, e-mail)
консультацій
Шрамко А.В., начальник
Електронна консультація
відділу по роботі внесення
Покупці об’єктів приватизації
Проект наказу Фонду
шляхом оприлюднення на
змін до договорів купівлі(відповідно до частини І статті
державного майна України
веб-сайті Фонду
продажу та
8 Закону України «Про
«Про внесення змін до
державного майна України Жовтень 2016
післяприватизаційних продаж
31.
приватизацію державного
Порядку внесення змін до
(www.spfu.gov.uа) та на
року
Управління конкурсного
майна») також стосується
договорів купівлі-продажу
урядовому сайті
продажу та біржової
подальшої роботи Фонду
державного майна»
«Громадянське суспільство
діяльності Департаменту
державного майна України
і влада»
приватизації, т. 200 34 77,
e-mail: nika@spfu.gov.ua

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
01.11.2016 № 1989
Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2016рік
Доповнити таблицю рядком 32 такого змісту:
Соціальні групи населення
Контактні дані
Захід, що
та заінтересовані сторони, на
Строк
особи/структурного
Питання або проект
проводитиметься у
які поширюватиметься дія
№
проведення
підрозділу, відповідального
нормативно-правового акта рамках консультацій з
рішення, що буде прийняте
консультацій
за проведення консультацій
громадськістю
за результатами
(телефон, e-mail)
консультацій
Огороднійчук А.П.Електронна консультація
Держава, суб‘єкти
головний спеціаліст відділу
Проект наказу Фонду
шляхом оприлюднення на
господарювання, суб‘єкти
обліку корпоративних прав
державного майна України
веб-сайті Фонду
малого підприємництва
Управління корпоративних
«Про визнання таким, що
Жовтеньдержавного майна України
(відповідно до ст. 2 ЗУ «Про прав держави Департаменту
32.
втратив чинність, наказу
листопад 2016
(www.spfu.gov.uа) та на
публічні закупівлі», ст. 5 ЗУ
управління державними
Фонду державного майна
року
урядовому сайті
«Про депозитарну систему
підприємствами та
України від 03 травня 1999
«Громадянське суспільство
України», ст. 20 ЗУ «Про
корпоративними правами
року № 812»
і влада»
акціонерні товариства»)
держави, т. 200-30-21,
e-mail: оар@spfu.gov.ua

