
Моніторинг виконання Плану заходів Фонду державного майна України 

щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної політики сприяння  

розвитку громадянського суспільства в Україні  
 

№ 

Найменування заходу 

відповідно до Плану 

організації виконання Указу 

Президента України від         

25 червня 2013 року №342 

«Про План заходів щодо 

реалізації у 2013 році 

Стратегії державної політики 

сприяння розвитку 

громадянського суспільства в 

Україні» 

Захід Фонду державного майна 

України 

Відповідальні за 

виконання 

відповідно до 

Плану організації 

виконання Указу 

Президента 

України від                    

25 червня                    

2013 року №342 

Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання у 

Фонді 

державного 

майна України 

 

 

 

 

Стан 

виконання 

1.  1.2. Забезпечити виконання 
Плану заходів щодо реалізації у 
2013 році Стратегії державної 
політики сприяння розвитку 
громадянського суспільства в 

Україні, затвердженого Указом 
Президента України від                      
25 червня 2013 року №342 

В межах компетенції Фонду 
забезпечити виконання Плану 
заходів щодо реалізації у 2013 році 
Стратегії державної політики 
сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні, затвердженого 
Указом  Президента України від                      
25 червня 2013 року № 342 

Центральні органи 
виконавчої влади, 
Рада міністрів АР 
Крим, обласні, 
Київська  та 

Севастопольська 
міські 
держадміністрації 

До                      
31 грудня 
2013 року 

Управління 
взаємодії з 
Верховною 
Радою України та 
комунікаційного 

забезпечення 
 

Виконано 
Лист Фонду 
державного 

майна  
від 20.12.2013 

№10-22-16345  
 

2. 1.3. Подати узагальнену 
інформацію про надання 

фінансової підтримки діяльності 
інститутів громадянського 
суспільства за рахунок коштів 
державного та місцевого 
бюджетів відповідно до 
Порядку проведення конкурсу з 
визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених 
громадськими організаціями та 
творчими спілками, для 
виконання (реалізації) яких 
надається фінансова підтримка, 
затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 
12 жовтня 2011 р. № 1049, та 

підготовлені за результатами її 
аналізу рекомендації щодо 

У межах компетенції Фонду  подати 
узагальнену інформацію щодо 

надання фінансової підтримки 
діяльності інститутів 
громадянського суспільства за 
рахунок коштів державного та 
місцевого бюджетів відповідно до 
порядку проведення конкурсу з 
визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених громадськими 
організаціями та творчими спілками, 
для виконання (реалізації) яких 
надається фінансова підтримка, 
затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від  12 жовтня 
2011 р. №  1049 та підготовлені за 
результатами її аналізу рекомендації 

щодо застосування Порядку 

Мінекономрозвитку, 
центральні органи 

виконавчої влади, 
Рада міністрів АР 
Крим, обласні, 
Київська  та 
Севастопольська 
міські 
держадміністрації за 

участю 
Координаційної ради 
з питань розвитку 
громадянського 
суспільства 

До 
09 серпня 

2013 року 

Управління 
взаємодії з 

Верховною 
Радою України та 
комунікаційного 
забезпечення 
 

Виконано 
Лист Фонду 

державного 
майна 

від 05.08.2013 
№10-22-9991 



застосування Порядку 

3. 2.1 Запровадити проведення 
оцінки результатів діяльності 
органів виконавчої влади, їх 
структурних підрозділів за 
напрямком «Робота з 
громадськістю» 

 
 

Взяти участь у запровадженні 
проведення оцінки результатів 
діяльності органів виконавчої 
влади, їх структурних підрозділів за 
напрямком «Робота з 
громадськістю» в межах 

компетенції Фонду 
 

Центральні органи 
виконавчої влади, 
Рада міністрів АР 
Крим, обласні, 
Київська  та 
Севастопольська 

міські 
держадміністрації  

До                             
08 

листопада 
2013 року 

Управління 
взаємодії з 
Верховною 
Радою України та 
комунікаційного 
забезпечення 

 

Виконано 
Лист Фонду 
державного 

майна  
від 08.11.2013 
№10-22-14100 

4. 2.5.  Подати за результатами 
аналізу інформацію про 

практику забезпечення 
структурними підрозділами 
органів виконавчої влади, 
відповідальними за зв’язки з 
громадськістю, виконання 
функцій щодо сприяння 
розвитку громадянського 
суспільства та залучення 

громадськості до формування та 
реалізації державної і 
регіональної політики, а також 
про здійснені за  результатами 
аналізу додаткові  заходи щодо 
вдосконалення роботи таких 
підрозділів, їх належне, у тому 

числі організаційно-технічного 
та кадрового забезпечення 

Проаналізувати та надати 
інформацію про практику  

забезпечення структурним 
підрозділом Фонду державного 
майна України, відповідальним за 
зв’язки з громадськістю, виконання 
функцій щодо сприяння розвитку 
громадянського суспільства та 
залучення громадськості до 
формування та реалізації державної і 

регіональної політики, а також про 
здійснені за  результатами аналізу 
додаткові  заходи щодо 
вдосконалення роботи такого 
підрозділу, його належного, у тому 
числі організаційно-технічного та 
кадрового забезпечення 

Нацдержслужба, 
центральні органи 

виконавчої влади, 
Рада міністрів АР 
Крим, обласні, 
Київська  та 
Севастопольська 
міські 
держадміністрації 

До  
23 

вересня 
2013  
року 

Управління 
взаємодії з 

Верховною 
Радою України та 
комунікаційного 
забезпечення 
 

Виконано 
Лист Фонду 

державного 
майна 

від 03.09.2013 
№10-22-11168 

5. 2.6 Подати узагальнену 
інформацію про створення та 
діяльність громадських рад при 

центральних  і місцевих органах 
виконавчої влади та 
підготовлені за результатами  її 
аналізу пропозиції щодо 
комплексу системних заходів з 
удосконалення їх роботи, у тому 
числі з питань правового 

регулювання процедур 
взаємодії громадських рад та 
органів виконавчої влади 

Забезпечити надання інформації про 
створення та діяльність громадської 
ради при Фонді державного майна 

України та підготовку пропозицій 
щодо комплексу системних заходів з 
удосконалення її роботи, у тому 
числі з питань правового 
регулювання процедур взаємодії 
громадської ради та органу 
виконавчої влади 

Мін’юст, центральні 
органи виконавчої 
влади, Рада міністрів 

АР Крим, обласні, 
Київська  та 
Севастопольська 
міські 
держадміністрації за 
участю 
Координаційної ради 

з питань розвитку 
громадянського 
суспільства 

До 
 24 

жовтня      

2013 року 

Управління 
взаємодії з 
Верховною 

Радою України та 
комунікаційного 
забезпечення 
 

Виконано 
Лист Фонду 
державного 

майна 
від 21.10.2013 
№10-22-13328 

6. 2.7. Подати узагальнену Забезпечити подання узагальненої Мін’юст,  До Управління Виконано 



інформацію про проведення 
органами виконавчої влади 

консультацій з громадськістю та 
підготовлені за результатами  її 
аналізу  пропозиції щодо 
вдосконалення практики їх 
проведення 

інформації про проведення Фондом 
державного майна України 

консультацій з громадськістю та 
підготувати  пропозиції щодо 
вдосконалення практики їх 
проведення 

центральні органи 
виконавчої влади, 

Рада міністрів АР 
Крим, обласні, 
Київська  та 
Севастопольська 
міські 
держадміністрації за 
участю 
Координаційної ради 

з питань розвитку 
громадянського 
суспільства 

 24 
жовтня  

2013 року 

взаємодії з 
Верховною 

Радою України та 
комунікаційного 
забезпечення 
 

Лист Фонду 
державного 

майна 
від 09.10.2013 
№10-22-12794 

7. 4.2. Забезпечити взаємодію з 

інститутами громадянського  
суспільства у питаннях 
поширення серед населення 
ідей нетерпимості до проявів 
корупції, пропагування переваг 
правомірної поведінки в усіх 
сферах суспільного життя та 
проінформувати про результати 

В межах компетенції Фонду 

забезпечити  взаємодію з 
інститутами громадянського  
суспільства у питаннях поширення 
серед населення ідей нетерпимості 
до проявів корупції, пропагування 
переваг правомірної поведінки в усіх 
сферах суспільного життя та 
проінформувати про результати 

Мін’юст, 

центральні органи 
виконавчої влади, 
Рада міністрів АР 
Крим, обласні, 
Київська  та 
Севастопольська 
міські 
держадміністрації 

До                           

24 
листопада 
2013 року 

Управління 

взаємодії з 
Верховною 
Радою України та 
комунікаційного 
забезпечення 
 

Виконано 

Лист Фонду 
державного 

майна 
від 18.11.2013 

№ 10-22-
14517 

 

8. 5.1. Розробити за участю 
громадськості та здійснити 
заходи із реалізації у 2013 році 
положень стратегії державної 

політики сприяння розвитку 
громадянського суспільства в 
Україні, а також підготувати за 
участю громадськості звітів 
щодо реалізації Стратегії, за 
результатами поінформувати 
Адміністрацію Президента 

України та Кабінет Міністрів 
України 

Розробити за участю громадськості 
та здійснити  заходи Фонду з 
реалізації у 2013 році положень 
Стратегії державної політики 

сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні,. а також 
підготувати за участю громадськості 
звіт щодо реалізації Стратегії, за 
результатами поінформувати 
Адміністрацію Президента України 
та Кабінет Міністрів України 

Центральні органи 
виконавчої влади 
Рада міністрів АР 
Крим, обласні, 

Київська  та 
Севастопольська 
міські 
держадміністрації 

До  
31 липня 
2013 року 

Управління 
взаємодії з 
Верховною 
Радою України та 

комунікаційного 
забезпечення 
 

Виконано 
Лист Фонду 
державного 

майна 

від 02.08.2013 
№ 10-22-9934 
 

 

Начальник Управління взаємодії з Верховною Радою  

України та комунікаційного забезпечення                                                                                                            Т. Яцюк 
 


