
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ

Київ № ^ 0 ^

Про затвердження 
рішень колегії Фонду 
від 29 березня 2018 року

Відповідно до Положення про колегію Фонду державного майна України, 

затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10 серпня 2011 року 

№1176,

НАКАЗУЮ:

Затвердити рішення колегії Фонду державного майна України від 29 березня 

2018 року №№ 1/1,1/2,1/3,1/4,1/5,1/6, що додаються.

В. о. Голови Фонду В. Трубаров



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України

^  2018 р. №

РІШ ЕННЯ
колеги Фонду державного майна України  

від 29 березня 2018 р. №  і/б

П ро розгляд та затвердження заходів Фонду державного майна України, 
розроблених відповідно до експертних пропозицій Громадської організації 

«Українська демократія» за результатами проведення громадської експертизи

Відповідно до Порядку сприяння проведенню громадської експертизи 
діяльності органів виконавчої влади (далі -  Порядок), затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 976, на запит 
громадської організації (далі -  ГО) «Українська демократія» від 17 жовтня
2017 року та на лист від 27 жовтня 2017 року було проведено громадську 
експертизу взаємодії Фонду державного майна України (далі -  Фонд) з 
громадськістю під час виконання покладених на Фонд завдань, прийняття і 
виконання Фондом рішень, програм, реалізації владних повноважень щодо 
взаємодії з громадськістю у період з 01 жовтня 2016 року по ЗО вересня 2017 року.

ГО «Українська демократія» надано оцінку сприяння Фондом проведенню 
громадської експертизи (відповідність вимогам Порядку змісту наказу Фонду про 
проведення громадської експертизи (далі -  Наказ), вчасність його видання, 
вчасність доведення змісту Наказу до відома ініціатора громадської експертизи, 
наявність інформації на веб-сайті Фонду, своєчасність надання матеріалів 
ініціатору громадської експертизи та їх відповідність вимогам запиту), яка склала 
11 балів з 12 можливих.

За результатом проведення громадської експертизи діяльності Фонду ГО 
«Українська демократія» оцінила роботу Фонду із взаємодії з громадськістю як 
таку, що спрямована на тісну взаємодію з громадськістю, для чого представники 
громадських та експертних організацій залучаються до обговорення найбільш 
важливих рішень Фонду. Зокрема, за висновками ГО, зовнішні експерти, 
представники саморегулівних організацій активно залучаються Фондом до 
розроблення нормативно-правових актів щодо оціночної діяльності, концесійного 
та приватизаційного законодавства. Також Фонд постійно популяризує 
нововведення, які відкривають нові можливості для громадян на офіційному веб- 
сайті Фонду, та закликає громадськість долучатися до участі у його діяльності. ГО 
«Українська демократія» зазначає: Фонд глибоко переконаний, що тільки тісна 
співпраця з громадськістю може забезпечити ефективний результат і прозорість 
діяльності.

ГО «Українська демократія» було підготовлено експертні пропозиції щодо 
розв’язання суспільно значущої проблеми взаємодії з громадськістю та підвищення 
ефективної діяльності Фонду, що полягають у розширенні



можливостей громадськості брати участь у діяльності Фонду, зокрема, 
завдяки створенню додаткових ресурсів для цього на офіційному сайті Фонду.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 
2008 року № 976, на основі пропозицій ГО були розроблені заходи Фонду з 
реалізації експертних пропозицій ГО «Українська демократія» за результатами 
проведення громадської експертизи діяльності ФДМУ.

На підставі вищевикладеного, а також з метою забезпечення ефективного 
взаемозв‘язку з громадськістю

колегія вирішила:

1. Інформацію Управління комунікаційного забезпечення та роботи з 
громадськістю щодо розгляду та затвердження заходів Фонду державного 
майна України, розроблених відповідно до експертних пропозицій ГО 
«Українська демократія» за результатами проведення громадської експертизи, 
взяти до відома.

2. Затвердити заходи з реалізації експертних пропозицій ГО «Українська 
демократія» за результатами проведення громадської експертизи діяльності 
Фонду державного майна України (додаються) та забезпечити їх виконання.

3. Управлінню комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю:

- надати ГО «Українська демократія» письмову відповідь про результати 
розгляду експертних пропозицій та заходи, спрямовані на їх реалізацію, з 
одночасним розміщенням відповідної інформації на офіційному веб-сайті 
Фонду;

- надіслати в письмовій на електронній формі Секретаріату Кабінету Міністрів 
України для розміщення на урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і 
влада»: інформацію про найменування, прізвище, ім’я, по батькові керівника, 
поштову адресу, контактні дані ГО «Українська демократія», предмет та строки 
проведення громадської експертизи; експертні пропозиції, подані ГО 
«Українська демократія»; затверджені Фондом заходи для реалізації експертних 
пропозицій; відповідь Фонду ГО «Українська демократія» про результати 
розгляду експертних пропозицій та заходи для їх реалізації.

Термін: 06 квітня 2018 року
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В. о. Голови Фонду В. Трубаров


