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Постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2005 р. № 356 ´Про додаткові заходи
щодо залучення громадян до участі в управлінні державними справамиª було визнано за
доцільне утворення громадських колегій при Премíєр%міністрові України, Першому віце%
премíєр%міністрові, віце%премíєр%міністрах, міністрах, керівниках центральних органів виконав%
чої влади, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головах місцевих державних
адміністрацій на базі громадських рад, утворених відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 15 жовтня 2004 р. № 1378 ´Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості
у формуванні та реалізації державної політикиª*.

Міністрам, керівникам центральних органів виконавчої влади, Голові Ради міністрів Автоном%
ної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій було доручено вжити додаткових заходів щодо створення умов для активізації
діяльності громадських колегій та посилити взаємодію з громадськими інституціями для забез%
печення реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними
справами.

Фонд державного майна України (ФДМУ) наказом від 21.06.2005 № 1650 схвалив Положен%
ня про громадську колегію (ГК) при Голові ФДМУ.

Громадська колегія є консультативно%дорадчим органом, який утворюється з метою
здійснення координації заходів, повíязаних із забезпеченням проведення консультацій з гро%
мадськістю з питань формування та реалізації державної політики.

Основними завданнями ГК є сприяння реалізації громадянами конституційного права на
участь в управлінні державними справами та забезпечення врахування громадської думки в
процесі підготовки й організації виконання рішень ФДМУ та його регіональних відділень.

Громадська колегія відповідно до покладених на неї основних завдань:
готує і подає пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;
подає пропозиції щодо строків проведення публічних громадських обговорень;
подає пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю з питань, не передбачених

орієнтовним планом;
розробляє та подає на розгляд пропозиції до плану проведення консультацій з громадсь%

кістю за визначеною тематикою із зазначенням переліку питань, строків та етапів, порядку об%
народування інформації про проведення консультацій та врахування їх результатів;

здійснює інші заходи щодо організації та проведення консультацій з громадськістю згідно з
Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації держав%
ної політики;

опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції і
зауваження з питань формування та реалізації державної політики і подає їх в установленому
порядку до ФДМУ;

систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою
діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

Перше засідання ГК при Голові ФДМУ відбулося у вересні 2005 р. Голова ФДМУ В. П. Семе%
нюк, яка розпочала засідання, зазначила, що діяльність ФДМУ базується на прозорості та
відкритості у роботі, про це свідчать активне співробітництво ФДМУ із засобами масової
інформації щодо висвітлення поточної роботи і досягнень, діалог з громадськістю. Новоутво%
рена ГК ñ це орган, який буде визначати громадську думку і пропонуватиме заходи для
поліпшення роботи ФДМУ.

Головою ГК на засіданні було обрано А. А. Отченаша, президента інвестиційної компанії ´Ав%
тоальянсª, членами секретаріату М. В. Крікунова, ректора Міжнародного інституту бізнесу, Л. Т.
Верховодову, директора Центру економічного розвитку, і В. М. Заболотного, директора Ук%
раїнської фундації менеджменту.

Члени ГК висловили багато слушних пропозицій щодо вдосконалення положення про ГК,
після чого було прийнято рішення взяти проект положення за основу, а після доопрацювання
на наступному засіданні провести голосування.

Після обговорення подальшої роботи ГК було вирішено її склад розділити на секції, які будуть
утворені за напрямами роботи. Перелік секцій буде визначено до наступного засідання ГК.

ГРОМАДСЬКА КОЛЕГІЯ ПРИ ГОЛОВІ ФДМУ РОЗПОЧАЛА СВОЮ РОБОТУ
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