
 
ЗВІТ  

про результати діяльності Фонду державного майна України  
з реалізації державної політики сприяння розвитку 

 громадянського суспільства у 2015 році 
 

З метою виконання Плану заходів щодо реалізації у 2015 році 
положень Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні Фонд державного майна України (далі - Фонд) 
забезпечив:  

- відкритість та прозорість діяльності Фонду, публічність всіх етапів 
підготовки і прийняття рішень, оприлюднення проектів рішень, доступу до 

інформації про діяльність Фонду через власний веб-сайт (www.spfu.gov.ua). З 
21 грудня 2015 року введено в дію нову його версію, створену відповідно до 

сучасних вимог щодо інформаційних ресурсів. На сайті  щоденно 
розміщуються новини та роз’яснення за всіма напрямами діяльності Фонду. 
В середньому щотижнево на сайті розміщується до 30 новин.   З метою 

інформування засобів масової інформації та громадськості про ключові 
питання діяльності Фонду було організовано низку інтерв’ю та прес-

конференцій керівника Фонду. У мережі Facebook функціонує сторінка 
Фонду державного майна України, де постійно оприлюднюється актуальна 

інформація про його діяльність; 
- проведення електронних консультацій з громадськістю щодо 

проектів нормативно-правових актів, розробником яких є Фонд, відповідно 
до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік. 

Звіти за результатами обговорення з врахуванням пропозицій та зауважень 
громадськості також оприлюднені на сайті. За звітний період Фондом 

проведено обговорення 34-ох проектів нормативно-правових актів; 
- проведення громадських слухань під час підготовки об’єктів групи Г 

до приватизації. У 2015 році громадські слухання проводились по 10-ти 

об’єктах. 
- систематичний моніторинг, вивчення та аналіз громадської думки у 

засобах масової інформації, що стосується питань діяльності Фонду з метою 
відповідного реагування; 

- інформування широких верств населення про формування та 
реалізацію державної політики у сфері приватизації, оренди, оцінки та 

корпоративного управління. На новому сайті Фонду створено каталоги 
об’єктів приватизації та оренди. Окремо сформовано каталог об’єктів великої 

приватизації. Всі ці каталоги постійно доповнюються новими об’єктами. 
Створено принципово нову громадську платформу, на якій відкрито доступ 

громадськості до низки реєстрів, що є в розпорядженні Фонду, а також 
передбачено зворотній зв'язок відразу за кількома напрямами діяльності 

Фонду; 
- зворотній зв’язок з громадськістю через «гарячу» телефонну лінію 

Фонду та соціальні інтернет-мережі; 

- організацію та проведення 2-ох круглих столів з питань оцінки майна 
та голландських аукціонів; прес-конференції Голови Фонду та 3-ох прес-

брифінгів з питань приватизації державного майна; 13-ти засідань робочих 

http://www.spfu.gov.ua/


груп з питань оцінки майна та професійної оціночної діяльності в Україні; 
зустрічі в форматі дискусії з питань принципового реформування інституту 

банкрутства в Україні; 
- підготовку орієнтовного плану проведення консультацій з 

громадськістю на 2016 рік та проведення обговорення з громадськістю його 
проекту;  

- підготовку Плану заходів Фонду державного майна України щодо 
реалізації у 2016 році Стратегії державної політики сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні та проведення обговорення з 
громадськістю його проекту. 

 
 


