
 
 

ПЛАН 
заходів Фонду державного майна України з реалізації у 2012 році  

Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку 
громадянського суспільства 

 
 

Зміст заходу 
Відповідальний структурний 

підрозділ 
Строк 

виконання 
 
 
розроблення та впровадження ефективного механізму налагодження 

комунікацій між органами виконавчої влади та інститутами 
громадянського суспільства: 

 
1. Проведення засідання 
Громадської ради при ФДМУ 
з залученням керівництва та 
фахівців Фонду.  

Управління взаємодії з 
Верховною Радою України та 
комунікаційного забезпечення 

лютий  

2. Проведення засідання 
Громадської ради при ФДМУ 

з залученням керівництва та 
фахівців Фонду. 

Управління взаємодії з 
Верховною Радою України та 
комунікаційного забезпечення 

  квітень - 
травень 

3. Проведення засідання 
Громадської ради при ФДМУ 

з залученням керівництва та 
фахівців Фонду. 

Управління взаємодії з 
Верховною Радою України та 
комунікаційного забезпечення 

вересень 

4. Проведення засідання 
Громадської ради при ФДМУ 

з залученням керівництва та 
фахівців Фонду. 

Управління взаємодії з 
Верховною Радою України та 
комунікаційного забезпечення 

листопад - 
грудень 

5. Проведення засідання 
колегії Фонду за участю 
Голови Громадської ради при 
ФДМУ. 

Управління організаційного 
забезпечення 

26 січня 

6. Проведення засідання 
колегії Фонду за участю 
Голови Громадської ради при 
ФДМУ. 

Управління організаційного 
забезпечення 

26 квітня 

7. Проведення засідання 
колегії Фонду за участю 
Голови Громадської ради при 
ФДМУ. 

Управління організаційного 
забезпечення 

14 червеня 

8. Проведення засідання Управління організаційного липень- 



колегії Фонду за участю 
Голови Громадської ради при 
ФДМУ. 

забезпечення серпень 

9. Проведення засідання 
колегії Фонду за участю 
Голови Громадської ради при 
ФДМУ. 

Управління організаційного 
забезпечення 

вересень- 
жовтень 

10. Проведення засідання 
колегії Фонду за участю 
Голови Громадської ради при 
ФДМУ. 

Управління організаційного 
забезпечення 
 
 

листопад-  
грудень 

 
 

створення належних умов для розвитку інститутів громадянського 
суспільства: 

 
11.Здійснення організаційної 
підтримки роботи 
Громадської ради при ФДМУ 
та її секцій шляхом надання 
матеріалів, приміщення для 
проведення засідань, 
технічних засобів тощо. 

Управління взаємодії з 
Верховною Радою України та 
комунікаційного забезпечення 

 
постійно 

12. Проведення моніторингу 
пропозицій та зауважень 
громадськості до роботи 
Фонду, оприлюднених у 
засобах масової інформації, 
забезпечення їх аналізу, 
здійснення заходів щодо 
реагування. 

Управління взаємодії з 
Верховною Радою України та 
комунікаційного забезпечення 

 
постійно 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Погоджено: 
 
Голова Громадської ради при ФДМУ               Ю. Тараторін 

 


