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НА ВИКОНАННЯ УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України
щодо виконання вимог Указу Президента України від
13.08.02 № 700 ´Про додаткові заходи щодо забезпечен*
ня реалізації громадянами конституційного права на звер*
ненняª Фонд державного майна України (ФДМУ) інформує
про роботу зі зверненнями громадян України, що
надійшли до ФДМУ в 2005 р.

За звітний період ФДМУ отримав 3 355 звернень гро*
мадян (у 2004 р. ñ 1 039), у тому числі із Секретаріату Пре*
зидента України ñ 139 (28), Верховної Ради України ñ 135
(83), Кабінету Міністрів України ñ 395 (96), від народних
депутатів ñ 65 (47), безпосередньо від громадян ñ 2 086
(739) звернень, з них 716 ñ колективних (або 21,3 %), 38
ñ від інвалідів Великої Вітчизняної війни (1,1 %), 114 ñ від
громадян, що потребують соціального захисту та підтрим*
ки (3,4 %), на які було підготовлено та надано вичерпні
відповіді та обґрунтовані розíяснення в межах повнова*
жень ФДМУ щодо порушених громадянами питань. 

Усього до ФДМУ (з урахуванням колективних звер*
нень) звернувся 20 961 громадянин.

У 2005 р. до ФДМУ надійшло 99 (або 3 %) повторних
звернень громадян. Надходження повторних листів гро*
мадян зумовлено насамперед недостатньою обізнаністю
громадян з функціями ФДМУ та інших центральних орга*
нів виконавчої влади. Незважаючи на неодноразові розí*
яснення, частина громадян продовжує звертатися до
ФДМУ з питань, які стосуються використання та надання
компенсації за невикористані житлові чеки, виплати за*
боргованості із заробітної плати та регресу, приватизації
житла та паювання землі, реформування колективних
сільськогосподарських підприємств, приватизації та
оренди обíєктів комунальної власності, пенсійного забез*
печення тощо.

Результати аналізу звернень громадян за характером
питань свідчать, що найбільш актуальні питання, які пору*
шуються у таких зверненнях, ñ це заяви та скарги щодо
захисту прав акціонерів (6 %), господарської діяльності
акціонерних товариств і роботи реєстраторів (18 %), бан*
крутства та санації підприємств (3 %), вкладання та повер*
нення приватизаційних майнових і компенсаційних серти*
фікатів (13,5 %), вартості акцій та їх розподілу між акціо*
нерами товариства після приватизації (5 %), оренди та

´Керівникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування
здійснити докорінну перебудову роботи ... із зверненнями громадян, забез*
печивши, зокрема... систематичне оприлюднення через засоби масової
інформації відомостей про роботу зі зверненнями та вирішення порушених
у них питань...ª

(Указ Президента України від 13.08.2002 № 700 
´Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами 

конституційного права на зверненняª, п. 2)

ІНФОРМАЦІЯ
про стан роботи зі зверненнями громадян у структурних
підрозділах центрального апарату ФДМУ в 2005 р.

приватизації нежитлових приміщень (6,3 %), використан*
ня та надання компенсації за невикористані житлові чеки
(0,3 %), паювання землі (0,2 %), виплати дивідендів (4,5
%), передачі гуртожитків, які перебувають на балансах
господарських товариств, у комунальну власність (13,2
%), діяльності довірчих товариств, інвестиційних фондів і
фінансово*інвестиційних компаній (6 %), реприватизації
(0,7 %).

Переважна більшість звернень (69,5 %) ñ це заяви
(клопотання), 23 % ñ скарги, 6,9 % ñ інформаційні запити,
0,5 % ñ пропозиції.

У 2005 р. найбільше звернень надійшло до ФДМУ від
жителів Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київ*
ської, Тернопільської, Харківської, Херсонської областей і
міста Києва. 

Переважна більшість громадян, які звернулися до
ФДМУ у звітному періоді, ñ це люди похилого віку (пенсіо*
нери) з проблемами щодо виплати їм дивідендів акціонер*
ними та довірчими товариствами, жителі сільської місце*
вості з питаннями щодо паювання землі та мешканці гур*
тожитків з питаннями щодо забезпечення їх консти*
туційного права на житло.

Розгляд листів громадян та надсилання відповідей на
них у ФДМУ перебувають на постійному контролі, пору*
шень термінів їх виконання немає.

На виконання Закону України ´Про звернення грома*
дянª, Указу Президента України ´Про заходи щодо забезпе*
чення конституційних прав громадян на зверненняª та з
метою удосконалення роботи зі зверненнями Головою
ФДМУ було розроблено та затверджено графік особисто*
го прийому громадян першими керівниками ФДМУ, який
розміщено на сайті ФДМУ.

У 2005 р. до керівництва ФДМУ під час особистого
прийому звернулося 535 осіб.

На особистих прийомах громадяни порушують ті ж
самі питання, що й у своїх листах, а саме: про діяльність
довірчих товариств, виплату дивідендів, статус гуртожит*
ків, використання приватизаційних майнових і компенса*
ційних сертифікатів тощо.

У своїй роботі з розгляду звернень громадян ФДМУ
керується Положенням про порядок розгляду звернень
громадян у структурних підрозділах Фонду державного
майна України, затвердженим наказом ФДМУ від 05.08.04
№ 1624*.

________
* Державний інформаційний бюлетень про приватизацію,

2004, № 9, с. 57 ñ 60. ñ Прим. ред.
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У складі Контрольно*ревізійного департаменту пра*
цює відділ контролю за розглядом звернень громадян.

Для інформування суспільства про зміни, повíязані з
приватизацією державного майна, ФДМУ щомісяця готує
та публікує в ´Державному інформаційному бюлетені про
приватизаціюª аналітичну довідку про хід виконання
Державної програми приватизації. У Бюлетені ведуться
рубрики ´Консультують фахівці ФДМУª і ´Уроки праваª,
де на запитання юридичних та фізичних осіб про кон*
кретні ситуації, повíязані з приватизацією та передачею
в оренду державного майна, відповідають фахівці ФДМУ.

З жовтня 2003 р. на виконання доручення Кабінету
Міністрів України від 06.10.03 № 59994 ФДМУ щомісяця
надає інформацію про вжиті конкретні заходи за звернен*
нями громадян для розміщення на Веб*сторінці Урядового
порталу ´Уряд і громадськістьª. 

Відповідно до доручень Кабінету Міністрів України від
30.12.03 № 7*914/2 (85516) і від 28.07.04 № 33583/1/1*
04 щодо виконання вимог указів Президента України від
13.08.02 № 700 і від 14.04.04 № 434 ФДМУ щомісяця та
щокварталу надсилає до Кабінету Міністрів України
інформацію про роботу зі зверненнями громадян.

Робота зі зверненнями громадян обовíязково пе*
ревіряється під час проведення комплексних перевірок
діяльності регіональних відділень ФДМУ.

Підсумки роботи зі зверненнями громадян розгляда*
лися на засіданнях колегії ФДМУ 24.02.05 та 22.12.05.

27.10.05 та 26.12.05 відбулися засідання Громадсь*
кої колегії при Голові ФДМУ.

Протягом 2005 р. ФДМУ було проведено 10 прес*кон*
ференцій за участю Голови ФДМУ В. П. Семенюк.

На прес*конференціях були висвітлені актуальні пи*
тання з проведення приватизації в Україні у звíязку з но*
вими завданнями та цілями, поставленими перед ФДМУ
Президентом України та Урядом України. Зокрема, були
висвітлені питання щодо необхідності прийняття Закону
України ´Про Фонд державного майна Україниª, вдоско*
налення управління корпоративними правами держави,
перспектив виконання завдання з надходження коштів
від приватизації у 2005 р., вдосконалення механізмів про*
дажу стратегічних підприємств, продажу пакета акцій
ВАТ ´Криворіжстальª, повернення в державну власність
обíєктів, де не виконуються інвестиційні зобовíязання.

За звітний період було організовано більш як 30
інтервíю Голови ФДМУ та його заступників провідним за*
собам масової інформації, зокрема газетам ´Київський те*
леграфª, ´Дзеркало тижняª, ´Контрактиª, ´Экономические
известияª, ´Інвестиційна газетаª, ´Урядовий курíєрª, ´Голос
Україниª, телеканалам ´Інтерª, ´СТБª, ´ICTVª, ´УТ*1ª, про*
грамі ´Форсайтª (´УТ*1ª) та ін.

Раз на місяць на першому каналі Національної радіо*
компанії України (УР*1) виходить програма ´Відкрита
студіяª за участю Голови ФДМУ.

З початку року у щотижневій програмі ´Форсайтª
(´УТ*1ª) ФДМУ започаткував постійну рубрику ´Привати*
заціяª, в якій розміщуються актуальні сюжети про хід

приватизації та управління державним майном у
країні. 

ФДМУ розповсюджує інформацію через власний сайт
www.spfu.gov.ua, який вміщує матеріали про хід привати*
зації в Україні та її законодавче забезпечення. 

Під час підготовки та проведення конкурсів з прода*
жу пакетів акцій ВАТ, що мають стратегічне значення для
економіки та безпеки держави або займають монопольне
становище на відповідному ринку, насамперед для
підприємств інвестиційно привабливих галузей, ФДМУ не*
ухильно дотримується вимог чинного законодавства щодо
недопущення приватизації державної частки підприємств
привабливих галузей економіки із залученням коштів з
непідтверджених джерел їх отримання, а саме: відповідно
до п.10 розділу ІІ чинної Державної програми привати*
зації на 2000 ñ 2002 роки до участі в конкурсах не допус*
каються покупці, які подали інформацію про осіб,
повíязаних з ними відносинами контролю, з якої неможли*
во встановити субíєктів господарювання, які будуть кон*
тролювати подальшу діяльність підприємств, що привати*
зуються, які не мають досвіду економічної діяльності у
відповідних галузях виробництва або зареєстровані в оф*
шорних зонах.

З метою удосконалення роботи зі зверненнями гро*
мадян у структурних підрозділах ФДМУ, його регіональ*
них відділеннях питання про порядок розгляду звернень
громадян включено до програми постійного семінару
´Контрольно*ревізійна робота в органах приватизації.
Запобігання і протидія проявам корупції. Обмін досві*
дом з питань боротьби з корупцією у сфері привати*
заціїª.

ФДМУ вживає відповідних заходів щодо зменшення
надходження листів на адресу Президента України, Вер*
ховної Ради України, Кабінету Міністрів України з питань,
які не належать до їх безпосередніх повноважень. 

Однак певна частина питань, які містяться у звернен*
нях громадян, вимагає вирішення на законодавчому рівні.
Тому, на думку фахівців ФДМУ, і сьогодні такі звернення
не будуть зняті з порядку денного.

Зокрема це стосується потреби законодавчого вре*
гулювання питань, повíязаних з передачею гуртожитків,
включених до статутних фондів господарських това*
риств, у комунальну власність, та приватизацією житла
громадянами, що проживають у гуртожитках.

ФДМУ систематично працює над вирішенням питань,
які порушують у своїх зверненнях громадяни України, а
також докладає багато зусиль для висвітлення в засобах
масової інформації проблемних питань з метою інформу*
вання населення та формування позитивної громадської
думки про хід реформування відносин власності в дер*
жаві.

Підготував начальник відділу контролю 
за розглядом звернень громадян 

Володимир ТАРАСОВ
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