
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Фонду державного майна України  
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Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік 
Доповнити таблицю рядком 21 такого змісту: 

 №  

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) 

21 Проект наказу Фонду 
державного майна України 
«Про внесення змін до 
Методики оцінки активів 
суб'єктів природних 
монополій, суб'єктів 
господарювання на 
суміжних ринках у сфері 
комбінованого 
виробництва електричної 
та теплової енергії» 

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

червень – 
липень  
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, 
olga2606@spfu.gov.ua. 

 Пункти 4 та 15 таблиці викласти в такій редакції: 

4 Проект наказу Фонду 
державного майна України 
«Про внесення змін до 
наказу Фонду державного 
майна України від 27 
лютого 2004 року № 376»  

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» 

червень – 
липень  
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, 
olga2606@spfu.gov.ua. 

15 Проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 
внесення змін до постанов 
Кабінету Міністрів 
України від 21 серпня 2014 
року № 358 і  
від 10 вересня 2003 року № 
1440» 

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» 

червень – 
липень  
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, 
olga2606@spfu.gov.ua. 

 

Начальник Управління взаємозв’язків з  
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