
 

 

Повідомлення про оприлюднення проекту Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік 

Відповідно до пункту 6 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації 

державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року No 996, 

Фондом державного майна України підготовлено проект Орієнтовного плану проведення консультацій з 

громадськістю на 2016 рік, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду. 

Зауваження та пропозиції від громадськості до проекту вказаного Орієнтовного плану прийматимуться до 25 грудня 

2015 року. 

Контактний телефон: (044) 200-33-51 

E-mail: tsap@spfu.gov.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://new.spfu.gov.ua/userfiles/old/pdf/file_1450430527_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf#page=1
http://new.spfu.gov.ua/userfiles/old/pdf/file_1450430527_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf#page=1
mailto:tsap@spfu.gov.ua


ПРОЕКТ 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік 

 

№  

з/п 

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 

Контактні дані 

особи/структурного підрозділу, 

відповідального за проведення 

консультацій (телефон, e-mail) 

1 Проведення громадського 

обговорення проектів 

нормативно-правових актів, 

що розробляються Фондом 

державного майна України і 

мають важливе суспільне 

значення 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на 

веб-сайті Фонду 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 

«Громадянське суспільство і 

влада» 

 

Протягом 2016 року Фізичні, юридичні особи, 

об`єднання громадян, інститути 

громадянського суспільства  

Структурні підрозділи Фонду  

2 Інформація про бюджет 

головного розпорядника 

бюджетних коштів за КВКВ 

661 «Фонд державного майна 

України» за 2015 рік  

 

Оприлюднення інформації 

про бюджет у рубриці 

«Нормативна база» 

офіційного веб-сайта Фонду 

та  в офіційному виданні 

Фонду газеті «Відомості 

приватизації»  

Березень 2016 року 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 



3 Проект наказу Фонду 

державного майна України  

«Про внесення змін до наказу 

Фонду державного майна 

України від  10 червня 2013 

року № 795»  

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на 

веб-сайті Фонду державного 

майна України 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 

«Громадянське суспільство і 

влада» 

Серпень-вересень 

2016 року  

Суб’єкти господарювання, які 

провадять діяльність з визначення 

вартості майна  

Голець Ірина Василівна, завідувач 

сектору ведення єдиної бази звітів з 

оцінки майна та аналізу 

ціноутворення,  

тел. 200-32-15, 

 ira-66@spfu.gov.ua 

4 

 

 

Проект наказу Фонду 

державного майна України 

«Про внесення змін до 

Порядку визначення 

відсоткового співвідношення 

державної частки та частки 

орендаря у ринковій вартості 

цілісного майнового 

комплексу, переданого в 

оренду» 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на 

веб-сайті Фонду державного 

майна України 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 

«Громадянське суспільство і 

влада» 

І квартал 2016 року 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, o lga2606@spfu.gov.ua 

5 

 

Проект наказу Фонду 

державного майна України 

«Про внесення змін до 

Типових договорів оренди»  

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на 

веб-сайті Фонду державного 

майна України 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 

«Громадянське суспільство і 

влада» 

Лютий-березень             

2016 року  

Орендодавці та орендарі об’єктів 

державної власності 

Задирайко Назарій Валерійович, 

начальник відділу нормотворчої 

діяльності з питань орендних 

відносин та методологічного 

забезпечення, 

тел. 200-35-13,  

nazariyz@spfu.gov.ua 



6 Проект наказу Фонду 

державного майна України 

«Про затвердження Порядку 

розгляду та подання 

пропозицій господарському 

суду щодо кандидатур 

арбітражних керуючих»  

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на 

веб-сайті Фонду державного 

майна України 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 

«Громадянське суспільство і 

влада» 

2016 рік 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 

7 Проект наказу Фонду 

державного майна України 

«Про внесення змін до наказу 

ФДМУ від 

6 червня 2007 року                № 

895 «Про затвердження 

Порядку погодження планів 

санації, мирових угод і 

переліків ліквідаційних мас» 

(зі змінами), 

зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України  

19 липня 2007 року  

 за  № 836/14103, 

 та до Порядку погодження 

планів санації, мирових угод і 

переліків ліквідаційних мас» 

 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на 

веб-сайті Фонду державного 

майна України 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 

«Громадянське суспільство і 

влада» 

2016 рік Фізичні, юридичні особи, 

об’єднання громадян 

Демиденко Ольга Анатоліївна, 

заступник начальника  відділу 

представництва Фонду у справах 

про банкрутство, 

тел. 200-35-15, 

e-mail: solay@spfu.gov.ua 

mailto:srv@spfu.gov.ua


8 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 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» 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на 

веб-сайті Фонду державного 

майна України 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 

«Громадянське суспільство і 

влада» 

2016 рік 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 

9 Проект наказу Фонду 

державного майна України 

"Про внесення змін  до 

Порядку ведення Державного 

реєстру оцінювачів та 

суб’єктів оціночної 

діяльності" 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на 

веб-сайті Фонду державного 

майна України 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 

«Громадянське суспільство і 

влада» 

Січень - лютий  

2016 року  

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 

mailto:srv@spfu.gov.ua


10 Інші питання за поданням 

представників громадськості 

У форматі засідання за 

круглим столом, конференції,  

форуму,     громадських 

слухань, електронних 

консультацій  

Протягом 2016 року 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 

      

      

    

 

Начальник Управління  комунікаційного забезпечення 

та роботи з ВРУ                                                                                     Т. Яцюк                           

 

 

 


