
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Фонду державного майна України  

29.12.2016  №2339 

Орієнтовний план 

проведення консультацій з громадськістю 
на 2017рік 

№ 
Питання або проект 

нормативно-правового акта 

Захід, що проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення 

та заінтересовані сторони, 

на які поширюватиметься 

дія рішення, що буде 

прийняте за результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного підрозділу, 

відповідального за проведення 

консультацій (телефон, e-mail) 

1 

Проведення громадського 
обговорення проектів 

нормативно-правових актів, що 
розробляються 

Фондомдержавного майна 
України і мають важливе 
суспільнезначення 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на веб-
сайті Фонду (www.spfu.gov.ua) 
та на урядовому сайті 

«Громадянське суспільство і 
влада» 

Протягом 
2017року 

Фізичні, юридичні особи, 
об`єднання громадян, 
інститути громадянського 

суспільства 

Структурні підрозділи Фонду 

2 

Інформація про бюджет 

головного розпорядника 
бюджетних коштів за КВКВ 661 

“Фонд державного майна 
України ”за 2016рік  

Оприлюднення інформації 
про бюджет: 

– у рубриці “Нормативна 
база” офіційного веб-сайту 
ФДМУ 

– в офіційному виданні 
Фонду газеті “Відомості 

приватизації” 

Березень   
2017року 

На подальшу роботу Фонду 
державного майна України 

Хоменко  Світлана Леонідівна, 

начальник відділу зведеної 

звітності, координації, аналізу та 
контролю роботи РВ 
тел. 200-30-07, golf@spfu.gov.ua 

3 

Проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про внесення 

змін до Порядку відчуження 
об'єктів державної власності» 

Електронна консультація 
шляхом оприлюднення на веб-

сайті Фонду державного майна 
України (www.spfu.gov.ua) та 

Жовтень  2017 

року 
Юридичні та фізичні особи  

Шушпан Андрій 
Олександрович, заступник 

начальника Управління - 
начальник відділу з питань 



на урядовому сайті 

«Громадянське суспільство і 
влада» 

відчуження та списання об’єктів 

державної власності, 
тел. 200-36-06, 

shushpan@spfu.gov.ua 

4 

Проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про внесення 

змін до Порядку списання 
об'єктів державної власності» 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на веб-
сайті Фонду державного майна 
України (www.spfu.gov.ua) та 

на урядовому сайті 
«Громадянське суспільство і 

влада» 

Жовтень 

2017 року 
Юридичні та фізичні особи  

Шушпан Андрій 
Олександрович, заступник 

начальника Управління - 
начальник відділу з питань 

відчуження та списання об’єктів 
державної власності, 
тел. 200-36-06, 

shushpan@spfu.gov.ua 

5 

Проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про внесення 

змін до Порядку проведення 
конкурсу на право оренди 
державного майна» 

Електронна консультація 
шляхом оприлюднення на веб-
сайті Фонду (www.spfu.gov.ua) 

та на урядовому сайті 
«Громадянське суспільство і 

влада» 

Травень-червень 

2017 року 

Орендарі та орендодавці 

державного майна 

Задирайко Назарій Валерійович, 

начальник відділу нормотворчої 
діяльності з питань орендних 
відносин та методологічного 

забезпечення Департаменту 
орендних відносин, 

тел. 200-35-13, 
nazariyz@spfu.gov.ua 

6 

Проект постанови Кабінету 

Міністрів України «Про внесення 
змін до деяких актів Кабінету 
Міністрів України» 

Електронна консультація 
шляхом оприлюднення на веб-
сайті Фонду державного майна 

України (www.spfu.gov.ua) та 
на урядовому сайті 

«Громадянське суспільство і 
влада»  

Січень - лютий 

2017 року 

Суб’єкти господарювання, які 

провадять діяльність з 
визначення вартості майна 

  

Шинкаренко Ольга Миколаївна, 

начальник відділу нормативного 
та методичного забезпечення 

оцінки  
тел. 200-36-33, 
olga2606@spfu.gov.ua 

7 

Проект постанови Кабінету 

Міністрів України «Про 
затвердження Національних 
стандартів оцінки» 

Електронна консультація 
шляхом оприлюднення на веб-

сайті Фонду державного майна 
України (www.spfu.gov.ua) та 
на урядовому сайті 

«Громадянське суспільство і 

Липень-серпень 
2017 року 

Суб’єкти господарювання, які 

провадять діяльність з 
визначення вартості майна 

Шинкаренко Ольга Миколаївна, 
начальник відділу нормативного 

та методичного забезпечення 
оцінки  
тел.200-36-33, 

olga2606@spfu.gov.ua 



влада» 

8 

Проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про внесення 

змін до постанов Кабінету 
Міністрів України від 21 серпня 

2014 року № 358 і від 10 вересня 
2003 року №1440» 

Електронна консультація 
шляхом оприлюднення на веб-

сайті Фонду державного майна 
України (www.spfu.gov.ua) та 
на урядовому сайті 

«Громадянське суспільство і 
влада»  

Лютий-березень 

2017 року 

Суб’єкти господарювання, які 
провадять діяльність з 
визначення вартості майна 

Шинкаренко Ольга Миколаївна, 
начальник відділу нормативного 

та методичного забезпечення 
оцінки  

тел. 200-36-33, 
olga2606@spfu.gov.ua 

9 

Наказ Фонду державного майна 
України «Про затвердження 

Порядку оцінки права вимоги за 
зобов’язанням, що виникає 
внаслідок здійснення кредитної 

операції» 

Електронна консультація 
шляхом оприлюднення на веб-
сайті Фонду державного майна 

України (www.spfu.gov.ua) та 
на урядовому сайті 

«Громадянське суспільство і 
влада»  

Лютий-березень 

2017 року 

Суб’єкти господарювання, які 

провадять діяльність з 
визначення вартості майна 

Шинкаренко Ольга Миколаївна, 
начальник відділу нормативного 

та методичного забезпечення 
оцінки  
тел.200-36-33, 

olga2606@spfu.gov.ua 

10 

Наказ Фонду державного майна 
України «Про внесення змін до 

наказу Фонду державного майна 
України від 31 грудня 2015 року 

№ 2075» 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на веб-
сайті Фонду державного майна 

України (www.spfu.gov.ua) та 
на урядовому сайті 
«Громадянське суспільство і 

влада»  

Лютий-березень 

2017 року 

Суб’єкти господарювання, які 

провадять діяльність з 
визначення вартості майна 

Водолаженко Ірина Іванівна, 
начальник відділу по роботі з 
суб’єктами оціночної діяльності 

та саморегулівними 
організаціями оцінювачів 

тел. 200-31-19, ari@spfu.gov.ua 

11 

Наказ Фонду державного майна 
України «Про внесення змін до 

наказу Фонду державного майна 

України від 27 лютого 2004 року 
№ 376» 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на веб-
сайті Фонду державного майна 
України (www.spfu.gov.ua) та 

на урядовому сайті 
«Громадянське суспільство і 

влада»  

Лютий-березень 

2017 року 

Суб’єкти господарювання, які 
провадять діяльність з 

визначення вартості майна 

Шинкаренко Ольга Миколаївна, 

начальник відділу нормативного 
та методичного забезпечення 

оцінки  
тел. 200-36-33, 
olga2606@spfu.gov.ua 

12 

Наказ «Про внесення змін до 

наказу Фонду державного майна 
України від 10 червня 2013 року 
№ 795» 

Електронна консультація 
шляхом оприлюднення на веб-

сайті Фонду державного майна 
України (www.spfu.gov.ua) та 

на урядовому сайті 

Серпень-

вересень 
2017 року 

Суб’єкти господарювання, які 

провадять діяльність з 
визначення вартості майна 

Голець Ірина Василівна, 
завідувач сектору ведення 

єдиної бази звітів з оцінки майна 
та аналізу ціноутворення 

тел. 200-32-15, ira-

mailto:olga2606@spfu.gov.ua
mailto:ari@spfu.gov.ua


«Громадянське суспільство і 

влада»  

66@spfu.gov.ua 

13 
Наказ Фонду державного майна 
України «Про внесення змін до 

нормативно-правового акта» 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на веб-
сайті Фонду (www.spfu.gov.ua) 
та на урядовому сайті 

«Громадянське суспільство і 
влада» 

Січень - лютий 

2017 року 

Фізичні, юридичні особи, 
об`єднання громадян, 
інститути громадянського 

суспільства 

Петержак Олексій 
Станіславович, начальник 
відділу спільних підприємств, 

тел. 200-32-58, axel@spfu.gov.ua 

14 
Інші питання за поданням 

представників громадськості 

У форматі засідання за 
круглим столом, конференції, 

форуму,  громадських слухань, 
електронних консультацій 

Протягом 

2017року 

Фізичні, юридичні особи, 
об`єднання громадян, 

інститути громадянського 
суспільства 

Яворська Ніна Костянтинівна, 
начальник управління 
взаємозв‘язків з громадськістю 

та редакційної діяльності 
тел. 200-34-09, 

press@spfu.gov.ua 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Фонду державного  

майна України 

                                                                                                          20. 01. 2017 №78 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2017рік 

Доповнити таблицю рядком 15 такого змісту: 

№ 
Питання або проект 

нормативно-правового акта 

Захід, що проводитиметься 

у рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення та 

заінтересовані сторони, на які 

поширюватиметься дія 

рішення, що буде прийняте за 

результатами консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального за 

проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

15 
Проект наказу Фонду державного 
майна України «Про внесення 

змін до Положення про 

Електронна консультація 
шляхом оприлюднення на 

веб-сайті Фонду державного 

Січень- лютий 

2017 року 
Суб’єкти господарювання 

Демиденко Ольга Анатоліївна, 
начальник відділу 

представництва Фонду у 

mailto:press@spfu.gov.ua


регіональне відділення Фонду 

державного майна України» 

майна України 

(www.spfu.gov.ua) та на 
урядовому сайті 

«Громадянське суспільство і 
влада» 

  

справах про банкрутство 

Управління з питань 
банкрутства 

Юридичного департаменту,  
тел. 200-35-15, 
solay@spfu.gov.ua. 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Фонду державного 
майна України 

         27.01.2017 №  123__ 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2017рік  

Доповнити таблицю рядком 16 такого змісту: 

№ 
Питання або проект 

нормативно-правового акта 

Захід, що проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення 

та заінтересовані сторони, 

на які поширюватиметься 

дія рішення, що буде 

прийняте за результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального за 

проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

16 

Проект наказу Фонду 
державного майна України 

«Про визнання таким, що 
втратив чинність, наказу Фонду 
державного майна України від 

24 липня 2000 року № 1515» 

Електронна консультація 
шляхом оприлюднення на веб-
сайті Фонду державного майна 

України (www.spfu.gov.ua) та 
на урядовому сайті 

«Громадянське суспільство і 
влада» 

Лютий 

2017 року 

Фізичні особи – працівники 
акціонерного товариства 

Стегнюк Жанна Сергіївна,  
головний спеціаліст відділу 
пільгового продажу та 

внесення уточнень до планів 
розміщення акцій, тел. 200-34-

16, 
e-mail:lido@spfu.gov.ua 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Фонду державного 

майна України 

                                                                                                            08.02.2017  № 204_ 

Зміни до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2017рік  

Пункт 8 Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2017 рік викласти в такій редакції:  

№ 
Питання або проект 

нормативно-правового акта 

Захід, що проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення 

та заінтересовані сторони, 

на які поширюватиметься 

дія рішення, що буде 

прийняте за результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального за 

проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

8 

Проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 
внесення змін до постанов 

Кабінету Міністрів України від 
10 вересня 2003 року №1440 і 

від 21 серпня 2014 року № 
358» 

  

  

Електронна консультація 
шляхом оприлюднення на веб-

сайті Фонду державного 
майна України 

(www.spfu.gov.ua) та 
урядовому сайті 
«Громадянське суспільство і 

влада» 

  

Лютий-березень 

2017 року 

Громадяни, нотаріуси, 

суб‘єкти оціночної діяльності, 
які провадять діяльність з 
визначення вартості майна 

для цілей, передбачених 
Податковим кодексом 

України  

Шинкаренко Ольга Миколаївна, 
начальник відділу нормативного 

та методичного забезпечення 
оцінки  

тел. 200-33-63, 

olga2606@spfu.gov.ua 

  

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Фонду державного 
майна України 

                                                         17.02.2017 № 260 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2017рік  

Доповнити таблицю рядком 17 такого змісту: 

№ 

Питання або проект 

нормативно-правового 

акта 

Захід, що проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення та 

заінтересовані сторони, на які 

поширюватиметься дія 

рішення, що буде прийняте за 

результатами консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

17 

Проект наказу Фонду 
державного майна України 
«Про затвердження Змін до 

Порядку проведення в 
електронній формі 

продажу об’єктів малої 
приватизації на аукціоні, у 

тому числі за методом 

зниження ціни» 

  

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на веб-
сайті Фонду державного майна 
України (www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті «Громадянське 
суспільство і влада» 

  

Лютий-березень 
2017 року 

Органи державної влади, 
суб’єкти господарювання, 

громадяни 

Шифман Олена Григорівна 
– начальник відділу 
приватизації єдиних 

майнових комплексів 
Управління продажу 

об’єктів малої приватизації 
Департаменту приватизації 

тел. 200 34 08 

saler@spfu.gov.ua 

  

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Фонду державного 
майна України 

                                                                                                              20.02.2017 № 263 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2017рік  

Доповнити таблицю рядками 18, 19 такого змісту: 

№ 

Питання або 

проект 

нормативно-

правового акта 

Захід, що проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк проведення 

консультацій 

Соціальні групи 

населення та 

заінтересовані сторони, 

на які 

поширюватиметься дія 

рішення, що буде 

прийняте за 

результатами 

консультацій 

Контактні дані особи/структурного 

підрозділу, відповідального за 

проведення консультацій (телефон, 

e-mail) 

18 

Проект Закону 
України «Про 

внесення змін до 
деяких законодавчих 

актів України (щодо 
спрощення процесу 
приватизації)» 

  

Електронна консультація шляхом 

оприлюднення на веб-сайті 
Фонду державного майна України 
(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті «Громадянське 
суспільство і влада» 

  

Березень 

2017 року 

Суб’єкти господарювання 
державного сектору 

економіки 

Сирота Оксана Анатоліївна, 

заступник директора Департаменту - 
начальник Управління законодавчого 

забезпечення та взаємодії з органами 
влади, 200- 31-48 (oas@spfu.gov.ua 

19 

  

Проект Закону 
України «Про 

внесення змін до 

Електронна консультація шляхом 
оприлюднення на веб-сайті 

Фонду державного майна України 
(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті «Громадянське 

Березень 

2017 року 

Суб’єкти господарювання 

державного сектору 
економіки 

Сирота Оксана Анатоліївна, 

заступник директора Департаменту - 
начальник Управління законодавчого 
забезпечення та взаємодії з органами 

mailto:oas@spfu.gov.ua


статті 15 Бюджетного 

кодексу України 
(щодо фінансування 

спеціального фонду)» 

  

суспільство і влада» 

  

влади, 200- 31-48 (oas@spfu.gov.ua 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Фонду державного майна України  

01.03.2017 № 332 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2017рік  

Доповнити таблицю рядками 20, 21 такого змісту: 

№ 
Питання або проект 

нормативно-правового акта 

Захід, що проводитиметься 

у рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення 

та заінтересовані сторони, 

на які поширюватиметься 

дія рішення, що буде 

прийняте за результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального за 

проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

20 

Проект Закону України «Про 
внесення змін до Податкового 
кодексу України (щодо 

списання безнадійного 
податкового боргу державних 
підприємств)»  

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на 
веб-сайті Фонду державного 
майна України 

(www.spfu.gov.ua) та на 
урядовому сайті 
«Громадянське суспільство і 

влада» 

Березень 

2017 року 

Суб’єкти господарювання 

державного сектору 
економіки 

Сирота Оксана Анатоліївна, 

заступник директора 
Департаменту - начальник 

Управління законодавчого 
забезпечення та взаємодії з 
органами влади, 200- 31-48 

oas@spfu.gov.ua 

21 

Проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких 
законодавчих актів України 
(щодо спрощення порядку 

ліквідації державних 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на 
веб-сайті Фонду державного 
майна України 

(www.spfu.gov.ua) та на 

Березень 

2017 року 

Суб’єкти господарювання 
державного сектору 
економіки 

Сирота Оксана Анатоліївна, 

заступник директора 
Департаменту - начальник 
Управління законодавчого 

забезпечення та взаємодії з 

mailto:oas@spfu.gov.ua
mailto:oas@spfu.gov.ua


підприємств)» урядовому сайті 

«Громадянське суспільство і 
влада» 

органами влади, 200- 31-48 

oas@spfu.gov.ua 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Фонду державного 
майна України 

                                                                                                             13.03.2017  № 389 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2017рік  

Доповнити таблицю рядком 22 такого змісту: 

№ 
Питання або проект 

нормативно-правового 

акта 

Захід, що проводитиметься 

у рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення та 

заінтересовані сторони, на які 

поширюватиметься дія 

рішення, що буде прийняте за 

результатами консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального 

за проведення 

консультацій (телефон, e-

mail) 

22 

Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 

внесення змін у додаток 2 
до Методики розрахунку 

орендної плати за 
державне майно та 

пропорції її розподілу» 

  

Електронна консультація 
шляхом оприлюднення на 

веб-сайті Фонду державного 
майна України 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 
«Громадянське суспільство і 

влада» 

  

Березень-квітень 
2017 року 

  

Орендодавці та орендарі об’єктів 
державної власності 

Головний спеціаліст відділу 
нормотворчої діяльності з 

питань орендних відносин та 
методологічного 

забезпечення Кіяшко В.В.,  
тел. 200-35-51, 

e-mail: kiv6@spfu.gov.ua 

mailto:oas@spfu.gov.ua
mailto:kiv6@spfu.gov.ua


  

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Фонду державного 

майна України 

                                                                                                            23.03.2017 № 459 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2017рік  

Доповнити таблицю рядком 23, 24, 25 такого змісту:  

№ 

Питання або проект 

нормативно-

правового акта 

Захід, що 

проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення 

та заінтересовані сторони, на 

які поширюватиметься дія 

рішення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального за 

проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

23 

Проект Постанови 
Кабінету Міністрів 

України«Про внесення 
змін до Порядку 

проведення конкурсу на 
право оренди 
державного майна» 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на 
веб-сайті Фонду 
державного майна України 

(www.spfu.gov.ua) та на 
урядовому сайті 

«Громадянське суспільство 
і влада» 

  

Березень-квітень 

2017 року 

  

Орендодавці та орендарі 
об’єктів державної власності 

Задирайко Назарій Валерійович, 
начальник відділу нормотворчої 

діяльності з питань орендних 
відносин та методологічного 

забезпечення 
тел. 200-35-13, 
nazariyz@spfu.gov.ua 

24 

Проект Наказу Фонду 

державного майна 
України «Про внесення 

змін до Положення про 
конкурсний відбір 
суб‘єктів оціночної 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на 
веб-сайті Фонду 

державного майна України 
(www.spfu.gov.ua) та 
урядовому сайті 

Березень - квітень 

2017 року 

Суб’єкти оціночної діяльності 

(юридичні особи та фізичні 
особи-підприємці), які беруть 

участь у конкурсах з відбору 
суб‘єктів оціночної діяльності, 
організованих органами 

Водолаженко Ірина Іванівна, 

начальник відділу по роботі з 
суб‘єктами оціночної діяльності 

та саморегулівними 
організаціями оцінювачів тел. 
200-31-19, ari@spfu.gov.ua) 

mailto:nazariyz@spfu.gov.ua


діяльності» «Громадянське суспільство 

і влада» 

приватизації, платники послуг 

з оцінки майна 

  

25 

Проект Наказу Фонду 

державного майна 
України «Про визнання 
такими, що втратили 

чинність, наказів Фонду 
державного майна 

України від 06 квітня 
2004 року №692 та від 
12 серпня 1996 року 

№913» 

  

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на 
веб-сайті Фонду 
державного майна України 

(www.spfu.gov.ua) та 
урядовому сайті 

«Громадянське суспільство 
і влада» 

Березень - квітень 

2017 року 

Суб‘єкти оціночної діяльності, 
які надають послуги з оцінки 

майна на замовлення органів 
приватизації; оцінювачі 

Водолаженко Ірина Іванівна, 
начальник відділу по роботі з 
суб‘єктами оціночної діяльності 

та саморегулівними 
організаціями оцінювачів тел. 

200-31-19, ari@spfu.gov.ua) 

  

 

 

 

 

 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Фонду державного 
майна України 

                                                                                                                                                                                                                                                     

23.05.2017 №  828 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2017рік  

Доповнити таблицю рядком 26 такого змісту: 

№ 
Питання або проект 

нормативно-правового 

акта 

Захід, що 

проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк проведення 

консультацій 

Соціальні групи 

населення та 

заінтересовані сторони, 

на які 

поширюватиметься дія 

рішення, що буде 

прийняте за 

результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного підрозділу, 

відповідального за проведення 

консультацій (телефон, e-mail) 

26 

Проект наказу Фонду 

державного майна України  
«Про затвердження 

Порядку проведення 
пілотного проекту з 

продажу об’єктів малої 

приватизації із 
застосуванням електронної 

торгової системи 
«Prozorro.Продажі» 

Електронна консультація 
шляхом оприлюднення на 

веб-сайті Фонду 
державного майна України 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 
«Громадянське 

суспільство і влада» 

Травень-червень 2017 
року 

Держава, громадяни, 
суб’єкти 

господарювання  

Шифман Олена Григорівна - 

начальник відділу приватизації 
єдиних майнових комплексів  

тел.284-52-40,  
е-mail:saler@spfu.gov.ua 

  

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Фонду державного 

майна України 

13.06.2017  №959 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2017рік  

Доповнити таблицю рядком 27 такого змісту: 

№ 
Питання або проект 

нормативно-правового акта 

Захід, що проводитиметься 

у рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення 

та заінтересовані сторони, 

на які поширюватиметься 

дія рішення, що буде 

прийняте за результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального за 

проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

27 

Проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про 

внесення змін до Методики 
оцінки об’єктів оренди» 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на 
веб-сайті Фонду державного 
майна України 

(www.spfu.gov.ua) та на 
урядовому сайті 

«Громадянське суспільство і 
влада» 

червень-липень 

2017 року 

Суб’єкти господарювання, 

які провадять діяльність з 
визначення вартості майна 

Шинкаренко Ольга 
Миколаївна, начальник відділу 
нормативного  та методичного 

забезпечення оцінки 
тел.: 200-36-33, 

olga2606@spfu.gov.ua 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Фонду державного 
майна України 

20.07.2017  № 1169 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2017рік  

Доповнити таблицю рядками 28, 29 такого змісту: 

№ 
Питання або проект 

нормативно-правового акта 

Захід, що проводитиметься 

у рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення 

та заінтересовані сторони, 

на які поширюватиметься 

дія рішення, що буде 

прийняте за результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального за 

проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

28 

Проект наказу Фонду 
державного майна України 
«Про внесення змін до деяких 

нормативно-правових актів 
Фонду державного майна 

України» 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на 
веб-сайті Фонду державного 
майна України 

(www.spfu.gov.ua) та на 
урядовому сайті 

«Громадянське суспільство і 
влада» 

липень - серпень 

2017 року 
Юридичні та фізичні особи  

Стегнюк Жанна Сергіївна - 

головний спеціаліст відділу 
пільгового продажу та внесення 
уточнень до планів розміщення 

акцій 
тел. 200-34-16, 200-33-09 

e-mail:lido@spfu.gov.ua; 
pov@spfu.gov.ua 

29 

Проект наказу «Про 
затвердження Змін до 

Переліку документів, які 
подаються орендодавцеві для 
укладення договору оренди 

майна, що належить до 
державної власності» 

Електронна консультація 
шляхом оприлюднення на 
веб-сайті Фонду державного 

майна України 
(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 
«Громадянське суспільство і 
влада» 

липень - серпень 
2017 року 

Фізичні, юридичні особи, 

об'єднання громадян, 
інститути громадянського 

суспільства 

Задирайко Назарій 

Валерійович, начальник відділу 
нормотворчої діяльності з 

питань орендних відносин та 
методологічного забезпечення 
Департаменту орендних 

відносин, 
тел. 200-35-13, 

nazariyz@spfu.gov.ua 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Фонду державного 
майна України 

                                                                                           03.08.2017 №1262 

  

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2017рік  

Виключити з орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2017 рік рядок  7. 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Фонду державного 

майна України 

                                                                                                                                                                                                                                                   

21.09.2017_ №1477 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2017рік  

Доповнити таблицю рядками 30, 31 такого змісту: 

№ 
Питання або проект 

нормативно-

правового акта 

Захід, що проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення та 

заінтересовані сторони, на які 

поширюватиметься дія рішення, 

що буде прийняте за результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

30 

  

Проект наказу «Про 
внесення зміни до 

Електронна консультація шляхом 
оприлюднення на веб-сайті Фонду 

державного майна України 
(www.spfu.gov.ua) та на урядовому 

Вересень  

2017 року 

Покупці об’єктів приватизації 
(відповідно до частини Iстатті 8 

Закону України «Про приватизацію 
державного майна») 

Переверзєва М.В., головний 
спеціаліст відділу контролю 

за виконанням умов 
договорів купівлі-продажу 



Порядкуоскарження 

результатів перевірки 
виконання умов 

договору купівлі-
продажу у 

державному органі 

приватизації» 

  

  

  

сайті «Громадянське суспільство і 

влада» 

  

Управління договірного 

менеджменту Юридичного 
департаменту, 

т. 200-33-25 
e-mail: maya@spfu.gov.ua 

31 

  

Проект наказу «Про 
внесення змін до 

форм актів перевірки 

виконання умов 
договорів купівлі-

продажу» 

  

Електронна консультація шляхом 
оприлюднення на веб-сайті Фонду 

державного майна України 
(www.spfu.gov.ua) та на урядовому 

сайті «Громадянське суспільство і 
влада» 

  

  

Вересень      2017 

року 

  

Покупці об’єктів приватизації 
(відповідно до частини Iстатті 8 

Закону України «Про приватизацію 
державного майна») 

  

Переверзєва М.В., головний 

спеціаліст відділу контролю 
за виконанням умов 

договорів купівлі-продажу 
Управління договірного 

менеджменту Юридичного 

департаменту, 
т. 200-33-25 

e-mail: maya@spfu.gov.ua 

  

  

  

                                                                                                

mailto:maya@spfu.gov.ua


    ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Фонду державного 
майна України 

                                                                                                           13.10.2017 №1561 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2017рік  

Доповнити таблицю рядком 32 такого змісту: 

№ 

Питання або проект 

нормативно-

правового акта 

Захід, що 

проводитиметься у рамках 

консультацій з 

громадськістю 

Строк проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення та 

заінтересовані сторони, на які 

поширюватиметься дія рішення, 

що буде прийняте за 

результатами консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного підрозділу, 

відповідального за проведення 

консультацій (телефон, e-mail) 

32 

Проект наказу Фонду 
державного майна 

України «Про 
затвердження 
Положення 

про порядок 
проведення 

конкурсного відбору 
операторів 

електронних 

майданчиків з продажу 
об’єктів малої 

приватизації із 
застосуванням 

електронної торгової 

системи «ProZorro. 
Продажі» 

   

Електронна консультація 
шляхом оприлюднення на 

веб-сайті Фонду державного 

майна України 
(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 
«Громадянське суспільство і 

влада» 

  

Жовтень -

листопад     
2017 року 

Юридичні особи, фізичні особи – 

підприємці 

Бондаренко Вікторія Леонідівна – 
заступник начальника 

Управління продажу об’єктів малої 

приватизації – начальник відділу 
приватизації об’єктів 

незавершеного будівництва та 
об’єктів соціально-культурного 

призначення Департаменту 

продажу 
(32-77, 280-42-49, 
viki@spfu.gov.ua) 



                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Фонду державного 

майна України 

                                                                                                              07.11.2017 № 1683 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2017рік  

Доповнити таблицю рядком 33 такого змісту: 

№ 

Питання або 

проект 

нормативно-

правового акта 

Захід, що 

проводитиметься у рамках 

консультацій з 

громадськістю 

Строк проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення та 

заінтересовані сторони, на які 

поширюватиметься дія рішення, 

що буде прийняте за результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного підрозділу, 

відповідального за проведення 

консультацій (телефон, e-mail) 

33 

Проект наказу 
Фонду державного 

майна України «Про 
внесення змін до 

Типових договорів 
оренди» 

  

Електронна консультація 
шляхом оприлюднення на 

веб-сайті Фонду державного 

майна України 
(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 
«Громадянське суспільство і 

влада» 

  

Листопад-грудень 

2017 року 

Орендодавці та орендарі об’єктів 

державної власності 

  

Задирайко Назарій Валерійович - 
начальник відділу  нормотворчої 

діяльності з питань орендних 
відносин та методологічного 

забезпечення Управління 

орендних відносин 
тел. 200-35-13,  

nazariyz@spfu.gov.ua 

  

                                                                                               



    ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Фонду державного 
майна України 

                                                                                                             30.11.2017 №1810 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2017рік 

Доповнити таблицю рядком 34 такого змісту: 

№ 
Питання або проект 

нормативно-правового 

акта 

Захід, що проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення та 

заінтересовані сторони, на які 

поширюватиметься дія 

рішення, що буде прийняте за 

результатами консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

34 

Проект наказу Фонду 
державного майна 

України «Про 
затвердження змін до 

Положення  про умови і 

порядок проведення 
конкурсів з визначення 

організаторів аукціонів 
по відчуженню об‘єктів  

державної власності» 

  

Електронна консультація 
шляхом оприлюднення на веб-
сайті Фонду державного майна 

України (www.spfu.gov.ua) та на 
урядовому сайті «Громадянське 

суспільство і влада» 

  

грудень 
2017року 

Юридичні особи  

Савченко Світлана 

Миколаївна, 
Начальник відділу 

корпоративних прав, 

тел. 200-31-85, 
e-mail:savs@spfu.gov.ua 

                                                                                                

 

 



    ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Фонду державного 
майна України 

                                                                                                              14.12.2017 №1876 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2017рік 

Вилучити із таблиці пункт 3 та викласти пункт 4 у такій редакції:  

№ 
Питання або проект 

нормативно-правового 

акта 

Захід, що 

проводитиметься у рамках 

консультацій з 

громадськістю 

Строк проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення та 

заінтересовані сторони, на які 

поширюватиметься дія 

рішення, що буде прийняте за 

результатами консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального 

за проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

4 

Проект постанови 
Кабінету Міністрів 

України «Про внесення 

змін до деяких постанов 
Кабінету Міністрів» 

  

Електронна консультація 
шляхом оприлюднення на 

веб-сайті Фонду державного 
майна України 

(www.spfu.gov.ua) та на 
урядовому сайті 

«Громадянське суспільство і 

влада» 

  

Грудень 

2017року– 
січень 

2018 року 

Суб’єкти господарювання 
держаного сектору економіки  

  

Шушпан Андрій 
Олександрович, заступник 
начальника Управління - 

начальник відділу з питань 
відчуження та списання 

об’єктів державної 
власностіУправління 

розпорядження державним 

майном, 
тел. 200-36-06, 

shushpan@spfu.gov.ua 

 


