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В. о. Голови Фонду державного майна України
Трубарову Віталію Миколайовичу

Запит
на проведення громадської експертизи діяльності
Фонду державного майна України
Згідно «Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів
виконавчої влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада
2008 р. N 976 (далі - Порядок), просимо сприяти проведенню громадської експертизи
діяльності Фонду державного майна України (далі ФДМУ). Згідно пункту З ПОРЯДКУ
зазначаємо наступну інформацію
1. Найменування ініціатора громадської експертизи: Громадська організація
"Українська Демократія", легалізована згідно запису в Єдиному державному реєстрі про
проведення державної реєстрації юридичної особи від 13.10.2016 за № 1 070 102 0000
065356; місцезнаходження: 03150, м. Київ, Велика Васильківська, будинок 145/1, квартира
125; електронна адреса: ukrdcmoc@gmail.com .
2. Предмет громадської експертизи: взаємодія ФДМУ з громадськістю під час
виконання покладених на нього завдань; мста громадської експертизи: оцінка діяльності
ФДМУ щодо взаємодії з громадськістю під час виконання покладених на нього завдань та
підготовка пропозицій щодо посилення такої взаємодії для їх врахування ФДМУ у своїй
роботі.
3. Перелік документів та інших матеріалів (за період 01.10.2016- 30.09.2017 роки),
необхідних для проведення громадської експертизи:
- копії пропозицій громадян га інститутів громадянського суспільства (далі ІГС)
(разом з додатками) щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення, копії
відповідей ФДМУ на ці пропозиції, копії рішень, наказів, розпоряджень, планів тощо, котрі
були прийняті або затверджені ФДМУ з врахуванням відповідних пропозицій;
- копії експертних пропозицій від ІГС за результапсіпр н
експертизи ФДМУ згідно Порядку, копії відповідей ФДМУ про ЭДф^Д.'^ Ц розгляду
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відповідних експертних пропозицій та заходи, спрямовані на їх реалізацію, копії звітів
(наказів, рішень тощо) ФДМУ щодо виконання заходів реалізації відповідних експертних
пропозицій;
- копії пропозицій та зауважень, що надійшли від громадян та ІГС до ФДМУ під час
публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю згідно
«Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації
державної політики», копії документів, які містять інформація щодо врахування
відповідних пропозицій та зауважень громадян та ІГС з обов'язковим обгрунтуванням
прийнятого рішення та причин иеврахування пропозицій та зауважень, копії рішень,
прийняті ФДМУ за результатами такого громадського обговорення, електронних
консультацій з громадськістю;
- копії пропозицій Громадської ради при ФДМУ щодо підготовки проектів
нормативно-иравових актів з питань формування та реалізації державної політики у
відповідній сфері, вдосконалення робота ФДМУ, копії рішень ФДМУ, прийнятих за
результатами розгляду пропозицій Громадської ради при ФДМУ, які містять відомості про
врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення;
- копії договорів, меморандумів про співпрацю, які були укладені між ФДМУ та ІГС;
-копії наказів, розпоряджень,
стосуються взаємодії ФДМУ з ІГС;

доручень,

нормативно-правових

актів,

котрі

- копії документів, щодо проведення спільних заходів ФДМУ з ІГС (круглі столи,
конференції, робочі групи, публічні масові заходи тощо);
- нормативио-правові акти, котрі регламентують процес опрацювання та врахування
ФДМУ у своїй діяльності пропозицій громадян та ІГС.
4. Особа, уповноважена одержати відповідь па цей запит: Скакун Марко Леонідович,
контактний телефон: 1380672403097, електронна адреса: ukrdcmoc@gmail.com .
У цьому Запиті на проведення громадської експертизи під інститутами
громадянського суспільства (ІГС) слід розуміти громадські об'єднання, професійні спілки
та їх об'єднання, творчі спілки, організації роботодавців та їх об'єднання, благодійні і
релігійні організації, органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової
інформації та інші непідприсмиицькі товариства і установи, легалізовані відповідно до
законодавства.
Згідно пункту 4 Порядку, просимо ФДМУ:
- видати у тижневий строк (до 23.10.2017 року) наказ (розпорядження) про
проведення запитуваної експертизи і заходів, пов'язаних з підготовкою матеріалів, із
зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та посади особи (осіб), відповідальної
(відповідальних) за забезпечення взаємодії з ГО «Українська Демократія», та довести його
зміст до відома ГО «Українська Демократія» протягом трьох днів з моменту його видання;

- угворити робочу групу для підготовки матеріалів із залученням представників ГО
«Українська Демократія»;
- розмістити у тижневий строк інформацію про надходження даного запиту, текст
наказу (розпорядження) та заходи, здійснені ФДМУ з метою сприяння її проведенню, на
власному всб-сайті;
- надіслати ГО «Українська Демократія» матеріали або завірені в установленому
порядку їх копії в електронній формі протягом п'яти робочих днів з моменту видання
наказу (розпорядження) про проведення цієї громадської експертизи.
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