
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Фонду державного майна України  

12.01.2016      № 29 
 

 План заходів  
щодо реалізації у 2016 році положень Стратегії  

державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 
 

№ 
з/п 

Найменування заходу Відповідальні Строк виконання 

1 Оприлюднення затвердженого Плану заходів щодо 
реалізації Фондом державного майна України  положень 
Стратегії державної політики сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Україні на 2016 рік на 
офіційному веб-сайті Фонду державного майна України 

Управління комунікаційного 
забезпечення та роботи з ВРУ 

 до 30 січня 2016 року 

2 Оприлюднення проекту Річного звіту про результати 
діяльності Фонду державного майна України з реалізації 
державної політики сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні в 2015 році на офіційному веб-сайті 
Фонду державного майна  України  

Управління комунікаційного 
забезпечення та роботи з ВРУ 

до 20 січня 2016 року 

3 Забезпечення публічного громадського обговорення проекту 
Річного звіту, розгляд зауважень та пропозицій, що 
надійшли в ході обговорення, відповідно до вимог Порядку 
проведення консультацій з громадськістю з питань 
формування та реалізації державної політики, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010                    
№ 996 

Управління комунікаційного 
забезпечення та роботи з ВРУ 

січень – лютий  
2016 року 

4 Оприлюднення Річного звіту про результати діяльності 
Фонду державного майна України з реалізації державної 
політики сприяння розвитку громадянського суспільства в 
Україні в 2015 році разом із звітом за результатами 
публічного громадського обговорення його проекту на  
офіційному сайті Фонду державного майна України та 
розміщення гіпертекстового посилання на нього на 
урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада» 

Управління комунікаційного 
забезпечення та роботи з ВРУ 

до 28 лютого 2016 року 
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5 Проведення консультацій з громадськістю з питань 
формування та реалізації державної політики відповідно до 
Орієнтовного плану проведення консультацій з 
громадськістю Фонду державного майна України на 2016 рік 

Структурні підрозділи Фонду  

Управління комунікаційного 
забезпечення та роботи з ВРУ 

 

протягом року 

6 Забезпечення створення та надання належних умов для 
проведення засідань Громадської ради при Фонді 
державного майна України та висвітлення її роботи на 
офіційному веб-сайті Фонду 

Управління комунікаційного 
забезпечення та роботи з ВРУ 

 

протягом року 

 

7 Проведення публічних громадських обговорень проектів 
нормативно-правових актів відповідно до Орієнтовного 
плану проведення консультацій з громадськістю у 2016 році 

Структурні підрозділи Фонду  

Управління комунікаційного 
забезпечення та роботи з ВРУ 

протягом року 

8 Оприлюднення звітів про проведені консультації з 
громадськістю на офіційному веб-сайті Фонду 

Управління комунікаційного 
забезпечення та роботи з ВРУ 

протягом року 

9 Забезпечення організації та проведення громадських слухань 
під час підготовки об’єктів групи Г до приватизації  

Управління з питань планування 
та пільгового продажу 

Управління звітності, 
планування та моніторингу 
фінансової діяльності  

Управління комунікаційного 
забезпечення та роботи з ВРУ 

протягом року 

10 Забезпечення відкритості та прозорості діяльності Фонду 
державного майна України, публічності всіх етапів 
підготовки і прийняття рішень, оприлюднення проектів 
рішень, доступу до інформації про діяльність Фонду 
відповідно до Закону України «Про доступ до публічної 
інформації»  

Структурні підрозділи Фонду  

Управління комунікаційного 
забезпечення та роботи з ВРУ 

 

протягом року 
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11 Забезпечення широких верств населення інформацією про 
формування та реалізацію державної політики у сфері 
приватизації, оренди, оцінки, корпоративного управління 
шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному 
веб-сайті Фонду та в друкованих виданнях Фонду 

Структурні підрозділи Фонду  

Управління комунікаційного 
забезпечення та роботи з ВРУ 

 

протягом року 

12 Забезпечення систематичного моніторингу, вивчення і 
аналізу громадської думки у засобах масової інформації (на 
телебаченні, в друкованих ЗМІ та інтернет-виданнях), що 
стосується питань діяльності Фонду з метою відповідного 
реагування  

Управління комунікаційного 
забезпечення та роботи з ВРУ 

протягом року 

13 Забезпечення зворотного зв’язку з громадськістю через 
«гарячу» телефонну лінію Фонду та соціальні інтернет-
мережі  

Управління комунікаційного 
забезпечення та роботи з ВРУ 

протягом року 

14 Проведення засідань консультативно-дорадчих органів при 
Фонді державного майна для забезпечення врахування 
громадської думки у формуванні та реалізації державної 
політики, розв’язання проблемних питань, що мають 
важливе суспільне значення   

Структурні підрозділи Фонду протягом року 

15 Сприяння проведенню громадських експертиз діяльності 
Фонду державного майна України  

Структурні підрозділи Фонду  

Управління комунікаційного 
забезпечення та роботи з ВРУ 

протягом року 

16 Забезпечення взаємодії з інститутами громадянського 
суспільства у питаннях поширення серед населення ідей 
нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг 
правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя 

Відділ внутрішньої безпеки та 
запобігання корупції  

Управління комунікаційного 
забезпечення та роботи з ВРУ 

 

протягом року 

17 Висвітлення на офіційному веб-сайті Фонду державного 
майна України інформації щодо благодійних заходів 
інститутів громадянського суспільства 

Управління комунікаційного 
забезпечення та роботи з ВРУ 

 

протягом року 
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18 Створення та оприлюднення проекту річного Плану заходів 
щодо реалізації Фондом Стратегії державної політики 
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 
2017 рік 

Управління комунікаційного 
забезпечення та роботи з ВРУ 

 

до 14 листопада 2016 року 

19 Проведення публічного громадського обговорення проекту 
Плану заходів щодо реалізації Фондом Стратегії державної 
політики сприяння розвитку громадянського суспільства в 
Україні на 2017 рік, розгляд зауважень та пропозицій, що 
надійшли в ході обговорення, відповідно до вимог Порядку 
проведення консультацій з громадськістю з питань 
формування та реалізації державної політики, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010               
№ 996 

Управління комунікаційного 
забезпечення та роботи з ВРУ 

 

листопад – грудень 
2016 року 

 
 

Начальник Управління комунікаційного  

забезпечення та роботи з ВРУ                            Т. Яцюк  


