ДОВІДКА
з питання
«Про виконання плану заходів Фонду державного майна України з
реалізації у 2011 році Концепції сприяння органами виконавчої влади
розвитку громадянського суспільства»
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2007
№1035-р “Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку
громадянського суспільства”, плану заходів щодо реалізації Концепції сприяння
органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 №784, доручення
Кабінету Міністрів України від 03.04.2009 №18191/1/1-09 щодо забезпечення
самостійного затвердження річних планів заходів з реалізації Концепції сприяння
органами виконавчої влади розвитку громадського суспільства та надання звіту
про їх виконання Фонд державного майна України у 2011 році забезпечив:
1. Виконання плану заходів Фонду державного майна України в
частині удосконалення нормативно-правової бази з питань розвитку
громадянського
суспільства,
діяльності
інститутів
громадянського
суспільства, доступу громадян до інформації:
1.1 Забезпечено оприлюднення та обговорення проектів нормативноправових актів шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Фонду державного
майна України, а також на урядовому веб-сайті “Громадянське суспільство і
влада”, а саме:
- проект Закону України “Про Державну програму приватизації”;
- проект Закону України “Про Фонд державного майна України”;
- проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів з питань
приватизації;
- проект Закону України Про внесення зміни до статті 19 Закону України
"Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";
- проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення
Концепції проекту Закону України "Про оцінку майна майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні" (нова редакція)";
- проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження платної
адміністративної послуги, яка надається Фондом державного майна України";
- проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна";
- проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до
Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна"
- проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до
Методики оцінки об'єктів оренди”;
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- проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України, що стосуються національних
стандартів оцінки майна";
- проект постанови Кабінету Міністрів України "Про проведення
інвентаризації об'єктів державної власності".
1.2 Забезпечено постійне висвітлення публічної інформації, створеної в
процесі виконання Фондом та його регіональними відділеннями своїх
функціональних обов‘язків, а саме:
- офіційної інформації (історичні відомості, структура центрального
апарату Фонду, відомості про керівний склад центрального апарату Фонду та його
регіональних відділень, інформація про існуючі вакансії);
- переліків господарських товариств і холдингових компаній, державні
пакети акцій (частки) яких підлягають продажу, державних підприємств,
холдингових компаній і відкритих акціонерних товариств, які підлягають
підготовці до продажу у поточному році;
- результатів продажу об’єктів приватизації;
- вивчення попиту на об’єкти приватизації;
- стану наповнення Єдиного реєстру об’єктів державної власності;
- інформації про проведення інвентаризації юридичних осіб державної
форми власності;
- аналітичних матеріалів з питань корпоративного управління;
- Реєстру корпоративних прав держави;
- інформації щодо формування Реєстру об’єктів комунальної власності;
- інформації щодо суб’єктів господарювання державного сектору
економіки;
- Державного реєстру суб’єктів оціночної діяльності;
- інформації про результати діяльності Наглядової ради з питань оціночної
діяльності;
- Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності;
- Реєстру навчальних закладів, які уклали угоду про співробітництво з
Фондом державного майна України з професійної підготовки оцінювачів;
- звітів про результати контролю за виконанням умов договорів купівліпродажу об’єктів приватизації;
- переліку об’єктів приватизації, за якими проводиться претензійнопозовна робота щодо розірвання та визнання недійсними договорів купівліпродажу, та які підлягають поверненню в державну і комунальну власність;
- переліку об’єктів приватизації, повернутих в державну та комунальну
власність, які підлягають подальшому продажу;
- звітів про підсумки приватизації;
- переліку об’єктів нерухомого майна, які знаходяться на балансі
підприємств і організацій підпорядкованих міністерствам та відомствам, що
пропонується для надання в оренду;
- аналітичних матеріалів про хід приватизації державного майна в Україні;
- інформації про міжнародну співпрацю;
- результатів діяльності Громадської ради при Фонді державного майна
України;
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- річного плану державних закупівель Фонду державного майна України;
- нормативно-правової бази;
- порядків денних і довідкових матеріалів засідань колегії Фонду;
- інформації про оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад та
переліку питань для перевірки знання законодавства кандидатами на заміщення
вакантних посад;
- іншої інформації про діяльність Фонду, порядок обов’язкового
оприлюднення якої встановлений чинним законодавством України, а саме:
щорічних, щоквартальних та щомісячних звітів про роботу Фонду та хід
виконання Державної програми приватизації, про результати управління
корпоративними правами держави в господарських товариствах, про результати
контролю за виконанням договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації, щодо
реформування відносин власності в Україні та про стан роботи зі зверненнями
громадян у структурних підрозділах Фонду.
1.3 Забезпечено у сфері управління об’єктами державної власності та
приватизації державного майна:
- врахування громадської думки у процесі підготовки та організації
виконання Фондом державного майна України рішень органів державної влади;
- проведення консультацій з громадськістю;
- налагодження системного діалогу з громадськістю;
- вдосконалення механізмів взаємодії Фонду державного майна України з
органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими
організаціями та об’єднаннями, професійними спілками, засобами масової
інформації, іншими підприємствами, установами і організаціями;
- узагальнення громадської думки щодо діяльності Фонду державного
майна України;
- здійснення постійного адміністрування пропозицій і зауважень, що
надходять через електронну систему від громадськості в процесі обговорення
результатів діяльності Фонду державного майна України;
- проведення моніторингу і аналізу громадської думки та своєчасне
публічне реагування на пропозиції та зауваження громадськості;
- розміщення новин, заяв та роз’яснень за всіма напрямками діяльності
Фонду державного майна України у рубриках “Новини прес-служби” та
“Актуально” веб-сайту Фонду.
2. Виконання плану заходів Фонду державного майна України в
частині розроблення та впровадженню ефективного механізму налагодження
комунікацій між органами виконавчої влади та інститутами громадянського
суспільства:
Проведено 04.01.2011 установчі збори щодо створення нової Громадської
ради при Фонді державного майна України, на яких було сформовано склад
Громадської ради.
Проведено 4 засідання Громадської ради при Фонді державного майна
України:
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15.04.2011 року - засідання Громадської ради при Фонді державного майна
України, на якому обрано Голову Громадської ради та створено робочу групу по
опрацюванню проекту Положення про Громадську раду при Фонді державного
майна України, а також формуванню комітетів Громадської ради:
02.06.2011 року - засідання Громадської ради при Фонді державного майна
України, на якому було схвалено доопрацьований проект Положення про
Громадську раду при Фонді державного майна України, а також створено 4
комітети Громадської ради та обрано заступників Голови Громадської ради –
керівників комітетів Громадської ради;
06.10.2011 року - засідання Громадської ради при Фонді державного майна
України, на якому було розглянуто та затверджено плани роботи комітетів
Громадської ради та план роботи Громадської ради;
15.12.2011 року - засідання Громадської ради при Фонді державного майна
України, на якому було затверджено план роботи Громадської ради при Фонді
державного майна України, обговорено Закон України «Про Фонд державного
майна України» та Закон України «Про Державну програму приватизації».
3. Виконання плану заходів Фонду державного майна України в
частині створення належних умов для розвитку інститутів громадянського
суспільства:
Здійснено організаційну підтримку роботи Громадської ради при Фонді
державного майна України та її комітетів шляхом надання матеріалів,
приміщення для проведення засідань, технічних засобів тощо.
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