
Проект 

 

ЗВІТ 

про результати діяльності Фонду державного майна України 

з реалізації державної політики  

сприяння розвитку громадянського суспільства у 2013 році 

 
 З метою належного виконання Плану організації виконання Указу 
Президента України від 25.06.13 №342 «Про План заходів щодо реалізації у 
2013 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 2013 році 
Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства 
в Україні.  
 Відповідно до Плану заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії 
державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 
Фондом державного майна України забезпечено: 
- подання узагальненої інформації 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; 
- участь у запровадженні проведення оцінки результатів діяльності 
органів виконавчої влади, їх структурних підрозділів за напрямком «Робота з 

громадськістю» в межах компетенції Фонду; 
- аналіз та надання інформації 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; 

- 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; 
- подання узагальненої інформації про проведення Фондом державного 
майна України консультацій з громадськістю та пропозиції щодо 
вдосконалення практики їх проведення; 
- взаємодію з інститутами громадянського суспільства у питаннях 

поширення серед населення ідей нетерпимості до проявів корупції, 
пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя.  

 

 
Заступник Голови Фонду                                                                  І. Хотей  

 


