Додаток 1
до наказу Фонду державного майна України від 30.12.2013 № 4558
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення консультацій з громадськістю
на 2014рік
Соціальні
групи
населення та
Питання
Контактні дані
заінтересовані
або
Захід, що
особи/структурного
Строк
сторони, на які
проект
проводитиметь
підрозділу,
проведення поширюватиме
№ нормативн
ся у рамках
відповідального
консультаці
ть ся дія
оконсультацій з
за проведення
й
рішення, що
правового громадськістю
консультацій
буде прийняте
акта
(телефон, e-mail)
за
результатами
консультацій

Проект
постанови
Кабінету
Міністрів
України
1. “Про
внесення
змін до
Методики
оцінки
майна”

Проект
наказу
Фонду
державного
майна
України
“Про
2. внесення
змін до
деяких
наказів
Фонду
державного
майна
України”

Електронна
консультація
шляхом
оприлюднення
на веб-сайті
Фонду
державного
майна України
(www.spfu.gov.u
a) та на
урядовому сайті
“Громадянське
суспільство і
влада”
Електронна
консультація
шляхом
оприлюднення
на веб-сайті
Фонду
державного
майна України
(www.spfu.gov.u
a) та на
урядовому сайті
“Громадянське
суспільство і
влада”

Листопад
2014 року

Кравцова Наталія
Павлівна,
начальник відділу
Користувачі
методологічного
мережі Інтернет,
забезпечення,
які замовляють
контролю та роботи
оцінку майна та
з регіональними
майнових прав
відділеннями,
тел. 200-33-59,
natali@spfu.gov.ua

Листопад
2014 року

Користувачі
мережі Інтернет,
які замовляють
оцінку майна та
майнових прав
для цілей
оподаткування

Голець Ірина
Василівна,
начальньник відділу
роботи з
оцінювачами та
саморегулівними
організаціями,
тел. 200-32-15,
ira-66@spfu.gov.ua

Проект
постанови
Кабінету
Міністрів
України
“Про
3. внесення
змін до
Порядку
списання
об‟єктів
державної
власності”

Електронна
консультація
шляхом
оприлюднення
на веб-сайті
Фонду
державного
майна України
(www.spfu.gov.u
a) та на
урядовому сайті
“Громадянське
суспільство і
влада”

Оприлюднення
інформації про
Інформація бюджет у
про бюджет рубриці
головного
“Нормативна
розпорядни база” офіційного
ка
веб-сайту Фонду
бюджетних державного
коштів за
майна України
4.
КВКВ 661
(www.spfu.gov.u
“Фонд
a) та в
державного офіційному
майна
виданні Фонду
України ” за державного
2013 рік
майна України
газети
“Відомості
приватизації”

I півріччя
2014 року

Березень
2014 року

Попова Ольга
Анатоліївна –
заступник
начальника
Управління –
начальник відділу
відчуження та
списання об‟єктів
державної власності,
Органи
тел.: 200-33-48,
приватизації,
e-mail:
суб‟єкти
olga@spfu.gov.ua;
управління
Шушпан Андрій
державним
Олександрович –
майном та
заступник
суб‟єкти
начальника відділу
господарювання
відчуження та
списання об‟єктів
державної власності,
тел.: 200-36-59,
e-mail:
shushpan@spfu.gov.u
a

На подальшу
роботу Фонду
державного
майна України

Мишкіна Віолета
Володимирівна,
начальник
Управління
фінансово бухгалтерської
роботи - головний
бухгалтер,
тел.: 200 30-10,
email: viola@spfu.gov.
ua

Додаток
до наказу Фонду державного майна України від 30.01.2014 № 416
Зміни, що вносяться до орієнтовного плану проведення консультацій з
громадськістю на 2014 рік

Соціальні групи
Контактні дані
Питання
населення та
особи/структурно
або
Захід, що
заінтересовані
Строк
го
проект
проводитиметь
сторони, на які
проведення
підрозділу,
№ нормативн
ся у рамках
поширюватиметь
консультаці
відповідального
оконсультацій з
ся дія рішення,
й
за проведення
правового громадськістю
що буде прийняте
консультацій
акта
за результатами
(телефон, e-mail)
консультацій
Електронна
Проект
консультація
наказу
шляхом
Фонду
оприлюднення
державного
на веб-сайті
майна
Фонду
України
державного
5.
“Про
майна України
внесення
(www.spfu.gov.u
змін до
a) та на
нормативно урядовому сайті
-правового “Громадянське
акта”
суспільство і
влада”

Лютий
2014 року

Працівники та
колишні
працівники
товариства, майно
якого
приватизується, та
які мають право на
пільгове
придбання акцій
цього товариства

Начальник Управління взаємодії з Верховною Радою України
та комунікаційного
забезпечення

Максимчук
Валентина
Вікторівна,
головний
спеціаліст відділу
уточнених планів
розміщення акцій
та пільгового
продажу,
тел. 200-35-69,
moon@spfu.gov.ua

Т. Яцюк

Додаток
до наказу Фонду державного майна України від 19.08.2014 № 2163
Зміни, що вносяться до орієнтовного плану проведення консультацій з
громадськістю на 2014 рік
Соціальні групи
населення та
Контактні дані
Питання
Захід, що
заінтересовані
особи/структурно
або проект
Строк
№
проводитиметь
сторони, на які
го підрозділу,
нормативн
проведення
з/
ся у рамках
поширюватиметь відповідального
оконсультаці
п
консультацій з
ся дія рішення,
за проведення
правового
й
громадськістю
що буде прийняте
консультацій
акта
за результатами (телефон, e-mail)*
консультацій

6.

Проект
постанови
Кабінету
Міністрів
України
“Про

Електронна
консультація
шляхом
оприлюднення
на веб-сайті
Фонду

Жовтень
2014 року

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

Кравцова Наталія
Павлівна,
начальник відділу
методологічного
забезпечення,
контролю та

внесення
змін до
деяких
актів
Кабінету
Міністрів
України”

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

Проект
наказу
Електронна
Фонду
консультація
державного
шляхом
майна
оприлюднення
України
на веб-сайті
“Про
Фонду
внесення
державного
7.
змін до
майна України
деяких
(www.spfu.gov.u
нормативн
a) та на
о-правових урядовому сайті
актів
“Громадянське
Фонду
суспільство і
державного
влада”
майна
України”

роботи з
регіональними
відділеннями,
тел. 200-33-59,
natali@spfu.gov.ua

Жовтень
2014 року

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

Начальник Управління взаємодії з Верховною Радою України
та комунікаційного забезпечення

Кравцова Наталія
Павлівна,
начальник відділу
методологічного
забезпечення,
контролю та
роботи з
регіональними
відділеннями,
тел. 200-33-59,
natali@spfu.gov.ua

Т. Яцюк

Додаток
до наказу Фонду державного майна України від 04.09.2014 № 2245
Зміни, що вносяться до орієнтовного плану проведення консультацій з
громадськістю на 2014 рік
Соціальні групи
населення та
Контактні дані
Питання
Захід, що
Строк
заінтересовані
особи/структурно
або проект проводитиметь
№
проведення сторони, на які
го підрозділу,
нормативно
ся у рамках
з/
консультац поширюватиметь відповідального
- правового консультацій з
п
ій
ся дія рішення,
за проведення
акта
громадськістю
що буде прийняте
консультацій
за результатами (телефон, e-mail)*
консультацій
Проект
наказу
8. Фонду
державного
майна

Електронна
консультація
шляхом
оприлюднення
на веб-сайті

Вересень
2014 року

Юридичні та
фізичні особи, які
можуть бути
покупцями
об‟єктів малої

Власюк Віктор
Миколайович,
заступник
начальника
відділу продажу

України “П
ро внесення
змін до
нормативноправового
акта”

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

Електронна
консультація
Проект
шляхом
наказу
оприлюднення
Фонду
на веб-сайті
державного
Фонду
майна
державного
України “П
9.
майна України
ро внесення
(www.spfu.gov.u
змін до
a) та на
нормативноурядовому сайті
правового
“Громадянське
акта”
суспільство і
влада”

приватизації

Вересень
2014 року

Начальник Управління взаємодії з
Верховною Радою України
та комунікаційного забезпечення

об‟єктів групи А,
тел. 200-33-66,
vlasv@spfu.gov.ua

Працівники та
колишні
працівники
товариства, майно
якого
приватизується, та
які мають право на
пільгове
придбання акцій
цього товариства

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

Т. Яцюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
29.09.2014 № 2354
Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік
Доповнити таблицю рядком 10 такого змісту:
Соціальні групи
Питання
Захід, що
населення та
Контактні дані
або проект
Строк
проводитиметь
заінтересовані
особи/структурно
нормативн
проведення
ся у рамках
№
сторони, на які
го підрозділу,
оконсультаці
з/
консультацій з
поширюватиметь відповідального
правового
й
громадськістю
п
ся дія рішення,
за проведення
акта
що буде прийняте
консультацій
за результатами (телефон, e-mail)
консультацій

10
.

Проект
постанови
Кабінету
Міністрів
України
“Про

Електронна
консультація
шляхом
оприлюднення
на веб-сайті
Фонду

Вересень
2014 року

Органи
Усенко Ярослав
приватизації,
Борисович,
суб‟єкти
начальник відділу
управління
методологічного
державним майном
забезпечення
та суб‟єкти
відносин оренди

внесення
державного
зміни до
майна України
пункту 28 (www.spfu.gov.u
Порядку
a) та на
проведення урядовому сайті
конкурсу
“Громадянське
на право
суспільство і
оренди
влада”
державного
майна”

господарювання

майна,
тел. 200-34-39,
graf@spfu.gov.ua

Начальник Управління взаємодії з Верховною Радою України
та комунікаційного
забезпечення

Т. Яцюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Фонду державного майна України
29.09.2014 № 2349
Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік
Доповнити таблицю рядком 11 такого змісту:
Соціальні групи
населення та
Питання або
Захід, що
заінтересовані
Строк
проект
проводитиметь
сторони, на які
№
проведення
нормативно ся у рамках
поширюватимет
з/
консультац
правового
консультацій з
ься дія рішення,
п
ій
акта
громадськістю
що буде
прийняте за
результатами
консультацій

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

Проект наказу
Фонду
державного
майна
України «Про
затвердження
Змін до
Методики
оцінки
11
активів
.
суб‟єктів
природних
монополій,
суб‟єктів
господарюван
ня на
суміжних
ринках у
сфері

Кравцова Наталія
Павлівна,
заступник
начальника
Управління начальник відділу
стандартизованої
оцінки та
методичного
забезпечення,
тел. 200-33-59,
natali@spfu.gov.ua

Електронна
консультація
шляхом
оприлюднення
на веб-сайті
Фонду
Вересень державного
жовтень
майна України
2014 року
(www.spfu.gov.u
a) та на
урядовому сайті
“Громадянське
суспільство і
влада”

Користувачі
мережі Інтернет,
які отримують
послуги з
транспортування
природного газу
магістральними
трубопроводами

комбінованог
о
виробництва
електричної
та теплової
енергії»
Начальник Управління взаємодії з Верховною Радою України
та комунікаційного
забезпечення

Т. Яцюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
13.10.2014 № 2416
Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік
Доповнити таблицю рядком 12 такого змісту:
Соціальні групи
Питання
Захід, що
населення та
Контактні дані
або проект
Строк
проводитиметь
заінтересовані
особи/структурно
нормативн
проведення
№
ся у рамках
сторони, на які
го підрозділу,
оконсультаці
консультацій з
з/
поширюватиметь відповідального
правового
й
п
громадськістю
ся дія рішення,
за проведення
акта
що буде прийняте
консультацій
за результатами (телефон, e-mail)
консультацій
Проект
постанови
Кабінету
Міністрів
України
«Про
12
внесення
.
змін до
деяких
актів
Кабінету
Міністрів
України»

Електронна
консультація
шляхом
оприлюднення
на веб-сайті
Фонду
державного
майна України
(www.spfu.gov.u
a) та на
урядовому сайті
“Громадянське
суспільство і
влада”

Жовтень
2014 року

Користувачі
мережі Інтернет,
які провадять
оціночну
діяльність
або замовляють
оцінку майна для
цілей, визначених
Податковим
кодексом України

Кравцова Наталія
Павлівна,
заступник
начальника
Управління начальник відділу
стандартизованої
оцінки та
методичного
забезпечення,
тел. 200-33-59,
natali@spfu.gov.ua

Начальник Управління взаємодії з Верховною Радою України
та комунікаційного
забезпечення

Т. Яцюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
28.10.2014 № 2494

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік
Доповнити таблицю рядками 13 і 14 такого змісту:

Питання
Захід, що
або проект
№
проводитимет
Строк
нормативн
з/
ься у рамках
проведення
оп
консультацій з консультацій
правового
громадськістю
акта

Проект
Закону
України
«Про
внесення
змін до
13
Закону
.
України
"Про
приватизаці
ю
державного
майна»

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

Наказ
Фонду
державного
майна
України
«Про
затверджен
ня Порядку
повідомної
реєстрації
14
договорів
.
оренди
об‟єктів
паливноенергетично
го
комплексу,
що
перебувают
ьу
державній

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

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

жовтень –
листопад
2014 року

Органи
приватизації,
суб‟єкти
управління
державним
майном та
суб‟єкти
господарювання

Булай Наталія
Олексіївна,
заступник
начальника
відділу
координації
підготовки та
опрацювання
законопроектів,
тел. 200-36-38,
kvitka@spfu.gov.u
a

жовтень –
листопад
014 року

Органи
приватизації,
суб‟єкти
управління
об‟єктами
паливноенергетичного
комплексу

Усенко Ярослав
Борисович,
начальник
відділу
методологічного
забезпечення
орендних
відносин,
тел. 200-34-39,
graf@spfu.gov.ua

2

власності»

Заступник начальника Управління взаємодії з Верховною Радою України
та комунікаційного
забезпечення
Н. Яворська
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
06.11.2014 № 2567
Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік
1. Виключити з орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2014
рік рядок 2.
2. Доповнити таблицю рядками 15 – 20 такого змісту:
Соціальні групи
населення та
Контактні дані
Питання
Захід, що
заінтересовані
особи/структурн
або проект проводитимет
Строк
сторони, на які
№
ого підрозділу,
нормативно ься у рамках
проведення поширюватимет
з/
відповідального
- правового консультацій з консультацій ься дія рішення,
п
за проведення
акта
громадськістю
що буде
консультацій
прийняте за
(телефон, e-mail)
результатами
консультацій
1

2

Проект
наказу Фонд
у
державного
майна
України
«Про
затвердженн
я Порядку
15
ведення
.
єдиної бази
даних звітів
про оцінку
для цілей
оподаткуван
ня та
нарахування
і сплати
інших

3

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

4

жовтень –
листопад
2014 року

5

Користувачі
мережі Інтернет,
які замовляють
оцінку майна та
майнових прав

6

Рак Віра
Михайлівна,
начальньник відд
ілу оцінки майна,
майнових прав і
трансферу
технологій,
тел. 200-35-86,
astra2@spfu.gov.u
a

обов‟язкових
платежів, які
справляютьс
я відповідно
до
законодавств
а»

Проект
наказу Фон
ду
державного
майна
України
«Про
16 затвердженн
. я 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»

жовтень –
листопад
014 року

2

Користувачі
мережі Інтернет,
які замовляють
оцінку майна та
майнових прав

Голець Ірина
Василівна,
начальньник
відділу
регулювання
діяльності
оцінювачів та
саморегулівних
організацій,
тел. 200-32-15,
ira66@spfu.gov.ua

Продовження таблиці
1

2

3

4

5

6

Електронна
консультація
Проект
шляхом
наказу Фонду
оприлюднення
державного майна
на веб-сайті
України «Про
Фонду
внесення змін до
державного
жовтень –
17 Положення про
майна України листопад
. порядок видачі
(www.spfu.gov. 14 року
сертифікатів
ua) та на
суб„єктів
урядовому
оціночної
сайті
діяльності»
«Громадянське
суспільство і
влада»

Водолаженко
Ірина Іванівна,
Користувачі начальньник
мережі
відділу
Інтернет, які регулювання
20 замовляють
діяльності
оцінку майна суб‟єктів
та майнових оціночної
прав
діяльності,
тел. 200-36-36,
ari@spfu.gov.ua

18 Проект наказу
. Фонду

Користувачі
20 мережі

Електронна
консультація

жовтень –
листопад

Водолаженко
Ірина Іванівна,

державного майна
України «Про
внесення змін до
Положення про
порядок анулюва
ння сертифікатів
суб'єктів
оціночної
діяльності суб'єктів
господарювання
та їх поновлення
після
анулювання»

шляхом
14 року
оприлюднення
на веб-сайті
Фонду
державного
майна України
(www.spfu.gov.
ua) та на
урядовому
сайті
«Громадянське
суспільство і
влада»

Електронна
консультація
шляхом
Проект наказу
оприлюднення
Фонду
на веб-сайті
державного майна
Фонду
України «Про
жовтень –
державного
затвердження
листопад
19
майна України
Положення про
2014 року
(www.spfu.gov.
порядок
ua) та на
розрахунків за
урядовому
придбані об‟єкти
сайті
приватизації»
«Громадське
суспільство і
влада»

Інтернет, які
замовляють
оцінку майна
та майнових
прав

Громадяни
України,
особи без
громадянства, які
можуть бути
покупцями
об‟єктів
приватизації.
Працівники
та колишні
працівники
товариства,
майно якого
приватизуєть
ся, та які
мають право
на пільгове
придбання
акцій цього
товариства

начальньник
відділу
регулювання
діяльності
суб‟єктів
оціночної
діяльності,
тел. 200-36-36,
ari@spfu.gov.ua

Пеленська Ольга
Іллівна,
завідувач
сектору
обліку розрахун
ків за об‟єкти
приватизації,
тел. 200-32-28,
poi@spfu.gov.ua

Продовження таблиці
1

2

3

4

5

6

Проект наказу
Електронна
Абраменко
Фонду
консультація
Вячеслав
державного
шляхом
Леонідович,
Органи
листопад
майна
оприлюднення на
заступник
- грудень приватизації,
України «Про веб-сайті Фонду
начальника
20.
суб‟єкти
2014
затвердження державного майна
Управління –
господарювання
року
Порядку
України
начальник
погодження (www.spfu.gov.ua)
відділу аналітичнодержавними
та на урядовому
правового
органами
сайті
забезпечення

приватизації
умов
договорів
застави майна
та іпотеки»

«Громадське
суспільство і
влада»

корпоративного
управління,
тел. 200-31-88
avl@spfu.gov.ua

Начальник Управління взаємодії з Верховною Радою України
та комунікаційного
забезпечення

Т. Яцюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
18.11.2014 № 2628
Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік
Доповнити таблицю рядками 21 і 22 такого змісту:
Соціальні групи
населення та
Контактні дані
заінтересовані
Питання
Захід, що
особи/структурно
Строк
сторони, на які
№ або проект проводитиметь
го підрозділу,
проведення поширюватиметь
з/ нормативно
ся у рамках
відповідального
консультац ся дія рішення,
п - правового консультацій з
за проведення
ій
що буде
акта
громадськістю
консультацій
прийняте за
(телефон, e-mail)
результатами
консультацій
Проект
наказу Фон
ду
державного
майна
України «Пр
21 о внесення
. змін до
деяких
наказів
Фонду
державного
майна
України»

Електронна
консультація
шляхом
оприлюднення
на веб-сайті
Фонду
листопад державного
грудень
майна України
2014 року
(www.spfu.gov.u
a) та на
урядовому сайті
«Громадянське
суспільство і
влада»

Проект
наказу
Фонду
державного
22 майна
. України,
Міністерства
економічног
о розвитку і
торгівлі

Електронна
консультація
шляхом
оприлюднення
листопад на веб-сайті
грудень
Фонду
2014 року
державного
майна України
(www.spfu.gov.u
a) та на

Користувачі
мережі Інтернет,
які замовляють
оцінку майна та
майнових прав

Державні органи
приватизації,
суб‟єкти
господарювання

Голець Ірина
Василівна,
начальник відділу
регулювання
діяльності
оцінювачів та
саморегулівних
організацій,
тел. 200-32-15,
ira-66@spfu.gov.ua

Салімонович
Павло Ілліч,
начальник відділу
організації роботи
щодо державного
майна, яке
перебуває на
балансах
господарських
товариств,

«Про
внесення
змін до
наказу
Фонду
державного
майна
України,
Міністерства
економіки
України
від 19 травня
1999 року
№ 908/68»

урядовому сайті
«Громадянське
суспільство і
влада»

тел. 200-32-57,
e-mail:
pol@spfu.gov.ua

Начальник Управління взаємодії з Верховною Радою України
та комунікаційного
забезпечення

Т. Яцюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
28.11.2014 № 2694
Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2014 рік
Доповнити таблицю рядком 23 такого змісту:
Соціальні групи
Питання
Захід, що
населення та
Контактні дані
Строк
або проект проводитиметь
заінтересовані
особи/структурно
проведення
ся у рамках
№ нормативно
сторони, на які
го підрозділу,
консультац
з/ - правового консультацій з
поширюватиметь відповідального
ій
акта
громадськістю
п
ся дія рішення,
за проведення
що буде прийняте
консультацій
за результатами (телефон, e-mail)
консультацій
Проект
наказу Фон
ду
державного
майна
23 України «П
. ро внесення
змін до
Порядку
проведення
додаткового
продажу

Електронна
консультація
шляхом
оприлюднення
на веб-сайті
Фонду
державного
майна України
(www.spfu.gov.u
a) та на
урядовому сайті
«Громадянське

грудень
2014 року –
січень
2015 року

Члени організації
орендарів (члени
трудового
колективу
підприємства –
засновники
господарського
товариства, яке є
орендарем)

Стегнюк Жанна
Сергіївна,
головний
спеціаліст відділу
уточнених планів
розміщення акцій
та пільгового
продажу,
тел. 200-34-16,

акцій
суспільство і
акціонерних влада»
товариств за
номінально
ю вартістю»

lido@spfu.gov.ua

Начальник Управління взаємодії з Верховною Радою України
та комунікаційного забезпечення

Т. Яцюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
19.12.2014 № 2799
Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2014
рік
Доповнити таблицю рядком 24 такого змісту:
Питання
Соціальні групи
або
Захід, що
населення та
Контактні дані
Строк
проект
проводитимет
заінтересовані
особи/структурн
проведення
№ норматив ься у рамках
сторони, на які
ого підрозділу,
консультац
з/
но консультацій з
поширюватиметься відповідального
ій
п правового громадськістю
дія рішення, що буде
за проведення
акта
прийняте за
консультацій
результатами
(телефон, e-mail)
консультацій
Електронна
консультація
Наказ
шляхом
Фонду
оприлюднення
державног
на веб-сайті
о майна
Фонду
України
державного
24 «Про
майна України
. внесення
(www.spfu.gov.
змін до
ua) та на
нормативн
урядовому
осайті
правового
«Громадянське
акта»
суспільство і
влада»

Дубінська
Людмила
Михайлівна,
грудень
2014 року –
січень
2015 року

Органи приватизації,
суб‟єкти управління
державним майном,
суб‟єкти господарюва
ння та фізичні особи

головний
спеціаліст відділу
міждержавних
майнових
відносин,
тел. 200-32-43,
lmd@spfu.gov.ua

Начальник Управління взаємодії з Верховною Радою України
та комунікаційного забезпечення
Т. Яцюк
Додаток 2
до наказу Фонду державного майна України від 30.12.2013 № 4558
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
проведення консультацій з громадськістю
на 2014 рік
Соціальні групи
населення та
Захід, що
заінтересовані
проводитиметь
Строк
сторони, на які
проект
ся у рамках
проведення
поширюватимет
№
нормативн консультацій з консультацій* ься дія рішення,
огромадськістю
**
що буде
правового
**
прийняте за
акта*
результатами
консультацій
Питання
або

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

Примітка:
* Відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування
та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 03.10.2010 № 996 (далі – Порядок), консультації з громадськістю проводяться не лише
щодо проектів нормативно-правових актів, але й стосовно питань реалізації питань
державної політики.
** Відповідно до вимог пунктів 11-13, 16, 22 Порядку.
*** Строк проведення консультацій повинен вказуватись максимально чітко, наприклад
“квітень 2014 року”.
Керівник структурного
підрозділу

________________(підпис)

Погоджено:
Директор
Департаменту
Заступник Голови
Фонду

(підпис)
(підпис)

Начальник Управління взаємодії з Верховною Радою України
та комунікаційного
забезпечення

Т. Яцюк

 План заходів Фонду державного майна України з реалізації у 2013 році Концепції
сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства
 Інформація про виконання плану заходів Фондом державного майна України з
реалізації у 2012 році Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку
громадянського суспільства.
 План заходів Фонду державного майна України з реалізації у 2012 році Концепції
сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства
 Довідка з питання "Про виконання плану заходів Фонду державного майна України з
реалізації у 2011 році Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку
громадянського суспільства"

