
Моніторинг виконання Плану заходів Фонду державного майна України 

щодо реалізації у 2014 році положень Стратегії державної політики 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні  

 

 

З метою належного виконання у 2014 році Стратегії державної 

політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні Фондом 

державного майна України було розроблено План заходів Фонду 

державного майна України щодо реалізації у 2014 році Стратегії державної 

політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.  

З метою реалізації у  2014 році положень Стратегії державної 

політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні Фонд 

державного майна України:  

-  забезпечив проведення 2-х засідань Громадської ради при Фонді 

державного майна України (14 травня та 30 вересня).  

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 

2014 р. № 688 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України   

від 3 листопада 2010 р. № 996» щодо припинення повноважень громадських 

рад при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та  

Севастопольській міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі 

державних адміністраціях, утворених до 22 лютого 2014 року, 

повноваження Громадської ради при Фонді державного майна України 

припинено (наказ Фонду державного майна України від 12.12.2014 № 2773);  

-   з метою удосконалення роботи громадської ради, Фонд державного 

майна України, в межах компетенції, взяв участь в опрацюванні проекту 

постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов 

Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 і від 3 листопада 

2010 р. № 996»; 

-   забезпечив проведення електронних консультацій з громадськістю 

(обговорення на веб-сайті Фонду державного майна України) 33 проектів 

нормативно-правових актів; 

-  провів круглий стіл на тему: «Удосконалення системи контролю 

якості оціночних послуг»; 

- забезпечив подання узагальненої інформації про проведення 

Фондом державного майна України консультацій з громадськістю;  

- розробив  орієнтовний  план  проведення консультацій з 

громадськістю на 2015 рік; 

-  розробив План заходів Фонду державного майна України щодо 

реалізації у 2015 році Стратегії державної політики сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні. 
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