Звіт
про проведення електронних консультацій з громадськістю
щодо проекту наказу Фонду державного майна України
«Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Фонду
державного майна України»
З метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних, юридичних осіб та
їх об’єднань Фонд державного майна України (далі – Фонд) забезпечив
проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проекту наказу
Фонду «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Фонду
державного майна України» (далі – проект наказу) шляхом його оприлюднення на
офіційному веб-сайті Фонду 13.03.2018.
Проект наказу розроблено з метою забезпечення виконання вимог Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна» та приведення
нормативно-правових актів Фонду у відповідність до вимог законодавства
України шляхом визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Фонду.
За період громадського обговорення до Фонду надійшли електронні
звернення гр. Фортунатова Д. П. від 12.04.2018 (вх. Фонду від 13.04.2018
№ 17/00169-Ф) та гр. Качура Д. М. від 12.04.2018 (вх. Фонду від 13.04.2018
№ 17/00160-К) з пропозиціями стосовно проекту наказу:
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31.03.2010 року № 667 не підпадає
комунальної власності».
під дію п. 10 розділу V Закону
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ВИКЛЮЧИТИ, після внесення змін у
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постанову КМУ від 21.09.1998 р.
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№ 1482 розробити окремий проект
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підрозділів до сфери управління
державних органів приватизації у
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