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На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
15.10.04 № 1378 ´Деякі питання щодо забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політи#
киª відповідно до наказу ФДМУ від 30.10.06 № 1644 Гро#
мадську колегію при Голові ФДМУ перетворено на Гро#
мадську раду при ФДМУ.

До порядку денного засідання Громадської ради, яке відбулося 18 грудня 2006
р., були включені такі питання:

1. Підсумки роботи ФДМУ за 9 місяців 2006 р. та плани на майбутнє.

2. Внесення змін до складу Громадської ради.

Доповідач з першого питання Голова ФДМУ В. П. Семенюк повідомила, що в ре'
зультаті вжитих ФДМУ заходів щодо забезпечення виконання планових завдань за
9 міс. 2006 р. від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосе'
редньо повíязаних з процесом приватизації, надійшло коштів у сумі 339,22 млн
грн.*

В. П. Семенюк також зазначила, що досягненнями ФДМУ в 2006 р. є прийнят'
тя Верховною Радою України Закону України ´Про управління обíєктами державної
власностіª, формування Єдиного реєстру обíєктів державної власності та впоряд'
кування обліку юридичних осіб, позитивна динаміка надходження орендної плати
і дивідендів.

Далі Голова ФДМУ зупинилася на питаннях удосконалення законодавства з пи'
тань приватизації, зокрема на необхідності затвердження нової програми привати'
зації як складової Програми управління державною та комунальною власністю з
урахуванням Закону України ´Про управління обíєктами державної власностіª. Та'
кож доповідач проаналізувала проблеми, які стоять на заваді виконанню плану
приватизації. 

У другій частині виступу були окреслені основні напрями діяльності ФДМУ в
2007 р.: створення дієвої системи протидії відчуженню державного майна та кор'
поративних прав поза процесами приватизації, удосконалення нормативно'пра'
вової бази щодо приватизації, зокрема унормування питання щодо поєднання
процесів відчуження обíєктів приватизації разом із земельними ділянками, на
яких ці обíєкти розташовані, та ін.

Далі відповідно до порядку денного засідання голова Громадської ради А.
А. Отченаш запропонував дообрати нових членів ради, а також повідомив про
графік роботи секцій ради на 2007 р.

Після обговорення питань порядку денного Голова ФДМУ В. П. Семенюк прове'
ла брифінг для представників засобів масової інформації.

_________

* Аналітичну довідку про хід виконання Державної програми приватизації на 2000 ñ 2002
роки за 9 міс. 2006 р. розміщено у цьому номері Бюлетеня. 

НА ЗАСІДАННІ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ

ФОНДІ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ


