
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

__________                                         м. Київ                               ____________

Про проведення 
громадської експертизи

Відповідно  до  Законів  України  «Про  інформацію»,  «Про  доступ
до  публічної  інформації»,  Порядку  сприяння  проведенню  громадської
експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  05 листопада  2008  р.  № 976,  враховуючи
запит  Львівської  обласної  громадської  організації  «Інформаційно-
аналітичний центр «Логос» від 18 червня 2013 р. № 194/13 щодо проведення
громадської експертизи:

1.  Визначити  заступника  начальника  Управління  з  питань
розпорядження об'єктами державної власності Грицая М. В. та начальника
Управління  взаємодії  з  Верховною  Радою  України  та  комунікаційного
забезпечення Яцюк Т. Б. відповідальними особами за забезпечення взаємодії
з  Львівською  обласною  громадською  організацією  «Інформаційно-
аналітичний  центр  «Логос»  у  зв’язку  з  надходженням  запиту  щодо
проведення громадської експертизи. 

2.  Управлінню  взаємодії  з  Верховною  Радою  України  та
комунікаційного  забезпечення  (Яцюк  Т.  Б.)  розмістити  на  офіційному
веб-сайті Фонду державного майна інформацію про надходження до Фонду
запиту  Львівської  обласної  громадської  організації  «Інформаційно-
аналітичний  центр  «Логос»  щодо  проведення  громадської  експертизи  та
заходів,  здійснених  Фондом  з  метою  сприяння  проведенню  громадської
експертизи. 

3. Управлінню з питань розпорядження об'єктами державної власності
(Мусієнко  О.  О.)  спільно  з  Управлінням  з  питань  управління  державним
майном та орендних відносин (Пількевич В. Л.), Управлінням інформаційних
технологій  та  моніторингу  (Синенко  О.  І.)  та  Юридичним  управлінням
(Пушкар  С.  І.)  вивчити  відповідність  запиту  вимогам  Законів  України
«Про  інформацію»,  «Про  доступ  до  публічної  інформації»,
Порядку  сприяння  проведенню  громадської  експертизи  діяльності  органів
виконавчої  влади,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України
від  5  листопада  2008  року  №  976,  та  подати  заступнику  Голови  Фонду



відповідно  до  розподілу  функціональних  обов'язків на  погодження
орієнтовний  перелік  інформації,  яку  Фонд  державного  майна  має  надати
у відповідь на запит.

4.  Управлінню з питань розпорядження об'єктами державної власності
(Мусієнко  О.  О.)  спільно  з  Управлінням  документального  забезпечення
та  контролю  (Юмашев  П.  В.)  надати  Львівській  обласній  громадській
організації  «Інформаційно-аналітичний  центр  «Логос»  інформацію
(документи), розпорядником якої є Фонд, згідно з погодженим орієнтовним
переліком, для здійснення громадської експертизи.

5.  Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти  на  заступника
Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків. 

В. о. Голови Фонду                                    Є. Іванов


