
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

Про проведення громадської експертизи

Відповідно до Порядку сприяння проведенню громадської експертизи 
діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 976 (далі -  Порядок), на запит 
громадської організації «Українська демократія» від 17 жовтня 2017 року та 
на лист від 27 жовтня 2017 року щодо проведення громадської експертизи 
діяльності Фонду державного майна України

НАКАЗУЮ:

1. Провести громадську експертизу діяльності Фонду державного майна 
України.

2. Визначити осіб, відповідальних за забезпечення взаємодії Фонду
державного майна України (далі -  Фонд) із громадською організацією 
«Українська демократія»: Яворську Н. К. -  начальника Управління
взаємозв’язків з громадськістю та редакційної діяльності Департаменту 
запезпечення діяльності Фонду та Василенко О. А. -  головного спеціаліста 
відділу по роботі з громадськістю та доступу до публічної інформації 
Управління взаємозв’язків з громадськістю та редакційної діяльності
Департаменту запезпечення діяльності Фонду.

3. Керівникам структурних підрозділів в термін до 07.11.2017 надати до
Управління взаємозв’язків з громадськістю та редакційної діяльності
Департаменту запезпечення діяльності Фонду в паперовому та електронному 
вигляді на адресу oxana@spfu.gov.ua матеріали (скановані копії) згідно з 
додатком до цього наказу.

4. Управлінню взаємозв'язків з громадськістю та редакційної діяльності 
Департаменту запезпечення діяльності Фонду:

1) забезпечити в термін до 03.11.2017 розміщення на офіційному 
веб-сайті Фонду інформації, передбаченої постановою Кабінету Міністрів 
України від 05.11.2008 № 976, щодо організації громадської експертизи;

2) надати в термін до 10.11.2017 громадській організації 
«Українська демократія» відповідні матеріали.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в. о. керівника 
апарату Фонду Д. Лазурка.

В. о. Голови Фонду

mailto:oxana@spfu.gov.ua


Додаток до наказу 
Фонду державного майна України 

від Сі£Уґ. &■'/•&іь /ЄУЗ

Матеріали, необхідні для проведення громадської експертизи, 
за запитом ГО «Українська демократія» 

за період з 01.10.2016-30.09.2017

№ Зміст пункту Виконавець
1 Копії пропозицій громадян та інститутів 

громадянського суспільства (далі ІГС) (разом з 
додатками) щодо вирішення питань, які мають 
важливе суспільне значення, копії відповідей 
ФДМУ на ці пропозиції, копії рішень, наказів, 
розпоряджень, планів тощо, котрі були прийняті або 
затверджені ФДМУ з урахуванням відповідних 
пропозицій;

Структурні
підрозділи

2 Копії експертних пропозицій від ІГС за 
результатами проведення громадської експертизи 
ФДМУ згідно Порядку, копії відповідей ФДМУ про 
результати розгляду відповідних експертних 
пропозицій та заходи, спрямовані на їх реалізацію, 
копії звітів (наказів, рішень тощо) ФДМУ щодо 
виконання заходів реалізації відповідних 
експертних пропозицій;

Структурні
підрозділи

3 Копії пропозицій та зауважень, що надійшли від 
громадян та ІГС до ФДМУ під час публічного 
громадського обговорення, електронних 
консультацій з громадськістю згідно «Порядку 
проведення консультацій з громадськістю з питань 
формування та реалізації державної політики», копії 
документів, які містять інформацію щодо 
врахування відповідних пропозицій та зауважень 
громадян та ІГС з обов'язковим обґрунтуванням 
прийнятого рішення та причин неврахування 
пропозицій та зауважень, копії рішень, прийняті 
ФДМУ за результатами такого громадського 
обговорення, електронних консультацій 3 
громадськістю;

Структурні
підрозділи

4 Копії пропозицій Громадської ради при ФДМУ 
щодо підготовки проектів нормативно-правових 
актів з питань формування та реалізації державної 
політики у відповідній сфері, вдосконалення роботи 
ФДМУ, копії рішень ФДМУ, прийнятих за 
результатами розгляду пропозицій Г ромадської

Структурні
підрозділи



ради при ФДМУ, які містять відомості про 
врахування пропозицій Громадської ради або 
причини їх відхилення;

5 Копії договорів, меморандумів про співпрацю, які 
були укладені між ФДМУ та ІГС;

Структурні
підрозділи

6 Копії наказів, розпоряджень, доручень, нормативно- 
правових актів, котрі стосуються взаємодії ФДМУ з 
ІГС;

Структурні
підрозділи

7 Копії документів, щодо проведення спільних 
заходів ФДМУ з ІГС (круглі столи, конференції, 
робочі групи, публічні масові заходи тощо);

Структурні
підрозділи

8 Нормативно-правові акти, котрі регламентують 
процес опрацювання та врахування ФДМУ у своїй 
діяльності пропозицій громадян та ІГС.

Структурні
підрозділи

Начальник Управління 
взаємозв’язків з громадськістю 
та редакційної діяльності


