
Додаток до Розпорядження РВ ФДМУ по 

Полтавській області № 64 від 06.11.2018  
 

План заходів  
регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області з проведення у 2018 році Всеукраїнського тижня права 

 

 

№ 

з/п 

Найменування заходу 

відповідно до доручення 

ФДМУ від 01.10.2018 року 

№ К/48 

Захід регіонального відділення  

Фонду державного майна України по 

Полтавській області 

Відповідальні за 

виконання у ФДМУ, 

відповідно до доручення 

ФДМУ від  01.10.2018 

року № К/48 

Відповідальні за 

виконання у 

регіональному 

відділенні ФДМУ по 

Полтавській області 

Строк 

виконання 

1 Рекомендувати органам 

управління господарських 

товариств державного 

сектору економіки, що 

належить до сфери 

управління Фонду 

державного майна України, 

провести навчання, лекції, 

бесіди з працівниками 

підприємств з питань 

реалізації і захисту прав 

людини та проінформувати 

Фонд про проведені заходи. 

Рекомендувати органам управління 

господарських товариств державного 

сектору економіки, що належить до сфери 

управління регіонального відділення, 

провести навчання, лекції, бесіди з 

працівниками підприємств з питань 

реалізації і захисту прав людини та 

проінформувати регіональне відділення про 

проведені заходи. 

- Департамент управління 

державними 

підприємствами та 

корпоративними правами 

держави (відповідно до 

компетенції) 

- Юридичний департамент 

(відповідно до компетенції) 

- РВ ФДМУ 

-Відділ приватизації 

державного майна 

-Сектор юридичного 

супроводження 

 

10-14.12.2018 

2 Забезпечити розміщення на 

офіційному веб-сайті Фонду 

інформації з питань 

проведення Всеукраїнського 

тижня права. 

Забезпечити розміщення на сторінці 

регіонального відділення офіційного        

веб-сайту Фонду інформації з питань 

проведення Всеукраїнського тижня права. 

- Управління 

комунікаційного 

забезпечення та роботи з 

громадськістю 

- Структурні підрозділи 

Фонду  

-  РВ ФДМУ 

- Відділ управління 

державним майном, 

корпоративними правами 

держави та 

інформаційного 

забезпечення 

-Сектор юридичного 

супроводження 

 

10-14.12.2018 

3 Забезпечити в межах 

компетенції Фонду широке 

висвітлення в засобах масової 

інформації заходів з 

проведення Всеукраїнського 

тижня права. 

Забезпечити в межах компетенції 

регіонального відділення широке 

висвітлення в засобах масової інформації 

та/або у соціальних мережах, заходів з 

проведення Всеукраїнського тижня права. 

- Управління 

комунікаційного 

забезпечення та роботи з 

громадськістю 

- Структурні підрозділи 

Фонду  

-  РВ ФДМУ 

- Відділ управління 

державним майном, 

корпоративними правами 

держави та 

інформаційного 

забезпечення 

-Сектор юридичного 

супроводження 

 

10-14.12.2018 

 
В.о начальника  

регіонального  відділення                                                                                                                                                                                           Є.Є.Корнєв 

 


