
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
.ле./л.лт Київ № //Л ?

Про затвердження Плану заходів Фонду 
державного майна України з реалізації 
правопросвітницького проекту 
«Я маю право!» у  2020 -  2022 роках»

З метою забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 17 липня 2019 року № 552-р «Про реалізацію
правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2020 -  2022 роках», з 
урахуванням листа Міністерства юстиції України від 03.09.2019
№ 7353/29/26-19

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів Фонду державного майна України 
(далі -  Фонд) з реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 
2020 -  2022 роках» (далі -  План заходів), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Фонду, керівникам регіональних 
відділень Фонду та керівникам управлінь забезпечення реалізації повноважень 
забезпечити виконання Плану заходів та щокварталу до 01 числа наступного за 
звітним кварталом місяця надавати за формою (додається) подання інформації 
про стан його виконання до Управління законодавчого забезпечення та 
аналітичної роботи в паперовому та електронному вигляді (тел.: 31-17, е-шаіі: 
( ір т @5рїи.£ОУ.иа).

3. Управлінню законодавчого забезпечення та аналітичної роботи за 
результатами наданої інформації на виконання пункту 2 цього наказу 
щоквартально до 10 числа наступного за звітним кварталом місяця подавати 
Міністерству юстиції України звіт про стан виконання Плану заходів.

4. Першому заступнику Голови Фонду, заступникам Голови Фонду та 
в. о. керівника апарату Фонду взяти на контроль.

Голова Фонду Дмитро СЕНННЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Фонду 

державного майна України 
від £ 1 ,  / /  2019 року № / / 0 ^ 7

План заходів
Фонду державного майна України з реалізації правопросвітницького проекту

«Я маю право!» у 2020 -  2022 роках»

№
з/п

Зміст заходу 
відповідно до наказу 
Міністерства юстиції 

України від 22.08.2019 
№ 2633/5

Зміст заходу Фонду Відповідальні за 
виконання

Строк
виконання

«

1 . 1 Здійснення аналізу 
питань, з якими 

надходять звернення 
до центральних 

органів виконавчої 
влади, державних 
установ, з метою 

виявлення ключових 
правових проблем і 
потреб громадян у 

правовій інформації та 
подання інформації до 
Міністерства юстиції 

У країни

Здійснення аналізу питань, з якими 
надходять звернення до Фонду, з 

метою виявлення ключових правових 
проблем і потреб громадян у правовій 
інформації та подання інформації до 

Міністерства юстиції України

Керівники структурних 
підрозділів Фонду, 

керівники регіональних 
відділень Фонду та 

керівники їх управлінь 
із забезпечення 

реалізації повноважень

Щокварталу 
до 01 числа 

останнього у 
звітному 
кварталі 
місяця



2. 8. Організація 
виступів, публікацій, 
роз’яснень у засобах 
масової інформації з 
питань роз’яснення 

громадянам 
гарантованих їм 
Конституцією та 

законами України 
прав у різних сферах 

життя

Організація виступів, публікацій, 
роз’яснень у засобах масової 

інформації з питань роз’яснення 
громадянам гарантованих їм 

Конституцією та законами України 
прав у сферах компетенції Фонду 

(приватизація, оренда, оцінка)

Керівники структурних 
підрозділів Фонду, 

керівники регіональних 
відділень Фонду та 

керівники їх управлінь 
із забезпечення 

реалізації повноважень 
(за згодою)

Протягом 
2020 -  2022 

років

3. 14. Забезпечення 
функціонування 

телефонних «гарячих» 
ліній з метою 
оперативного 
реагування на 

порушення прав 
громадян та 

консультації громадян 
про гарантовані 
Конституцією та 

законами України 
права

Забезпечення функціонування 
телефонних «гарячих» ліній з метою 

оперативного реагування на 
порушення прав громадян та 

консультації громадян про гарантовані 
Конституцією та законами України 
права у сферах компетенції Фонду

Управління 
документального 
забезпечення та 

контролю, структурний 
підрозділ з питань 

звернення громадян, 
керівники регіональних 

відділень Фонду та 
керівники їх управлінь 

із забезпечення 
реалізації повноважень

Протягом 
2020 -  2022 

років

4. 17. Поширення 
інформації про 

правопросвітницький 
проект «Я маю

Поширення інформації про 
правопросвітницький проект «Я маю 

право!» на офіційних веб-сайтах 
Фонду, регіональних відділень та їх

Керівники структурних 
підрозділів Фонду, 

керівники регіональних 
відділень Фонду та

Протягом 
2020 -  2022 

років



з

право!» на офіційних 
веб-сайтах органів 

виконавчої влади та 
Єдиному вебпорталі 
Кабінету Міністрів 

У країни

управлінь із забезпечення реалізації 
повноважень Фонду

керівники їх управлінь 
із забезпечення 

реалізації повноважень

5. 18. Проведення 
координаційних 

зустрічей з метою 
планування та 

організації роботи в 
рамках

загал ьнонаціонального 
правопросвітницького 

проекту «Я маю 
право!»

В разі залучення взяти участь в 
проведення координаційних зустрічей 

з метою планування та організації 
роботи в рамках 

загальнонаціонального 
правопросвітницького проекту «Я маю 

право!»

Керівники структурних 
підрозділів Фонду, 

керівники регіональних 
відділень Фонду та 

керівники їх управлінь 
із забезпечення 

реалізації повноважень 
(за згодою)

Щокварталу 
протягом 

2020 -  2022 
років

*

6 . 20. Створення та 
функціонування 

міжвідомчих 
правозахисних штабів 

для реагування на 
порушення прав 

громадян у 
відповідних сферах

В разі залучення взяти участь в 
функціонувані міжвідомчих 

правозахисних штабів для реагування 
на порушення прав громадян у 

відповідних сферах

Керівники структурних 
підрозділів Фонду, 

керівники регіональних 
відділень Фонду та 

керівники їх управлінь 
із забезпечення 

реалізації повноважень 
(за згодою)

Протягом 
2020 -  2022 

років

7. 21. Висвітлення 
заходів з реалізації 

правопросвітницького 
проекту «Я маю

Висвітлення заходів з реалізації 
правопросвітницького проекту «Я маю 
право!» у засобах масової інформації, 

на офіційних веб-сайтах Фонду,

Керівники структурних 
підрозділів Фонду, 

керівники регіональних 
відділень Фонду та

Протягом 
2020 -  2022 

років



право!» у засобах 
масової інформації,

регіональних відділень та їх управлінь 
із забезпечення реалізації повноважень

керівники їх управлінь 
із забезпечення

соціальних мережах та Фонду реалізації повноважень
на веб-сайтах у мережі 

Інтернет
(за згодою)



Додаток 
до наказу Фонду 

державного майна України 
ВІД У / 2019 року № //У У У

Форма подання інформації про реалізацію правопросвітницького проекту
«Я маю право!»

>
з/п

Пункт Плану 
заходів, на 
реалізацію 

якого
спрямований

захід

Зміст заходу Відповідальні за 
виконання

Строк виконання Індикатор
досягнення

Стан виконання 
(кількісні та 

якісні 
показники 
виконання)

1 .


