ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
ДОРУЧЕННЯ

№

7

_

_

З метою забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів
України від 14 березня 2018 року № 155-р «Про затвердження плану заходів на
2018 рік щодо реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!»
ДОРУЧАЮ :
1. Затвердити План заходів Фонду державного майна України на 2018 рік
щодо реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» (далі - План
заходів).
Керівникам структурних підрозділів
2. Забезпечити своєчасне виконання Плану заходів, затвердженого цим
дорученням.
3. Забезпечити відповідно до своєї компетенції подання щоквартально
до 05 числа місяця, наступного за звітним, інформації про хід виконання
Плану заходів Управлінню законодавчого забезпечення та взаємодії з
державними
органами
в
паперовому
та
електронному
вигляді
(кімн. 821-1 (2 корпус), тел. 32-99, e-mail: kng@spfu.gov.ua).
Управлінню законодавчого забезпечення
та взаємодії з державними органами
4. Отриману інформацію за результатами
узагальнення матеріалів
структурних підрозділів Фонду направляти Міністерству юстиції України
щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним.
Першому заступнику Голови Фонду
Заступникам Голови Фонду
В. о. керівника апарату Фонду
5. Взяти під контроль.
В. о. Голови Фонду

Колесникова
32-99

JW^7/
/7

/Л

В. Трубаров

Затверджено Дорученням Голов
Фонду від 02,
План заходів Фонду державного майна України на 2018 рік
щодо реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!»
№
з/п

1
1.

Зміст основного завдання
відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів України «Про
затвердження плану заходів на
2018 рік щодо реалізації
правопросвітницького проекту
від 14 березня 2018 року № 155-р
«Я маю право!»
2
6. Розміщення інформації про
проект на офіційних веб-сайтах
центральних та місцевих органів
виконавчої влади, Єдиному вебпорталі Кабінету Міністрів
України

Індикатор оцінки
результатів
f j
виконання

3

Розміщено
відповідну
інформацію

Відповідальні за
виконання
міністерства та інші
центральні органи
виконавчої влади
4
Мін'юст, інші
центральні
органи виконавчої
влади, обласні та
Київська міська
держадміністрації

Строк
виконання

Зміст заходу Фонду

5

6
Розміщувати інформацію
про проект на офіційному
веб-сайті Фонду

ПОСТІЙНО

Відповідальні за
виконання
структурні
підрозділи Фонду
7

Управління
комунікаційного
забезпечення та
роботи з
громадськістю
Структурні
підрозділи Фонду

2

7. Розроблення та
розповсюдження серед населення.
підприємств, установ, організацій.
закладів освіти інформаційних
друкованих та електронних
матеріалів з правових питань з
урахуванням інтересів цільової
аудиторії

Розроблено та
розповсюджено
відповідні
інформаційні
матеріали

Мін'юст разом з
іншими
заінтересованими
центральними
органами
виконавчої влади.
обласні та Київська
міська

постійно

У разі залучення в межах
своєї компетенції взяти
участь у розробці та
розповсюдженні
відповідних
інформаційних матеріалів

Управління
комунікаційного
забезпечення та
роботи з
громадськістю
Структурні
підрозділи Фонду

3.

8. Забезпечення функціонування
телефонних "гарячих ліній" з
метою оперативного реагування
на порушення прав громадян та
консультування громадян про
гарантовані Конституцією та
законами України права

Забезпечено
функціонування
відповідної
телефонної
"гарячої лінії"

4.

9. Створення та забезпечення
функціонування міжвідомчих
правозахисних штабів для
реагування на порушення прав
громадян у відповідних сферах

Створено та
забезпечено
функціонування
міжвідомчих
правозахисних
штабів

держадміністрації.
Координаційний
центр з надання
правової допомоги
(за згодою),
громадські
об'єднання
(за згодою)
Мін'юст, інші
центральні
органи виконавчої
влади, обласні та
Київська міська
держадміністрації,
Координаційний
центр з надання
правової допомоги
(за згодою),
громадські
об'єднання (за
згодою)
Мін'юст разом з
іншими,
заінтересованими
центральними
органами виконавчої
влади, обласні та
Київська міська
держадміністрації.
Координаційний
центр з надання
правової допомоги
(за згодою).
громадські

постійно

Забезпечувати
функціонування
телефонної «гарячої лінії»
Фонду

Управління
комунікаційного
забезпечення та
роботи з
громадськістю

постійно

У разі залучення в межах
своєї компетенції взяти
участь у створенні та
забезпеченні
функціонуванні
міжвідомчих
правозахисних штабів

Юридичний
департамент
Структурні
підрозділи Фонду

об'єднання (за
згодою)
11. Висвітлення заходів з
реалізації проекту у засобах
масової інформації, соціальних
мережах

6.

7.

Розміщено
відповідну
інформацію про
проведені
заходи в рамках
проекту

12. Роз'яснення громадянам
гарантованих їм Конституцією та
законами України прав шляхом
організації виступів, розміщення
публікацій у засобах масової
інформації, соціальних мережах,
на офіційних веб-сайтах
центральних та місцевих органів
виконавчої влади, Єдиному вебпорталі Кабінету Міністрів
України

Проведено
відповідні
виступи,
розміщено
публікації

13. Розроблення та впровадження
курсів дистанційного навчання з
прав людини

Розроблено та
впроваджено
курси
дистанційного
навчання з

Мін'юст, МІП,
Держкомтелерадіо,
інші центральні
органи виконавчої
влади, обласні та
Київська міська
держадміністрації,
Координаційний
центр з надання
правової допомоги
(за згодою)

постійно

Мін'юст, МІП,
Держкомтелерадю,
інші центральні
органи виконавчої
влади, обласні та
Київська міська
держадміністрації,
Координаційний
центр з надання
правової допомоги
(за згодою),
громадські
об'єднання (за
згодою)
Мін'юст. МОП, інші
центральні органи
виконавчої влади,
громадські
об'єднання

постійно

II квартал

Розміщувати інформацію
про проведені заходи в
рамках проекту

У разі залучення в межах
своєї компетенції
надавати роз'яснення
громадянам з питань
приватизації шляхом
організації виступів,
розміщення публікацій у
засобах масової
інформації, соціальних
мережах, на офіційному
веб-сайті Фонду

У разі залучення в межах
своєї компетенції взяти
участь у розробленні та
впровадженні курсів
навчання з прав людини

Управління
комунікаційного
забезпечення та
роботи з
громадськістю
Управління
законодавчого
забезпечення та
взаємодії з
державними
органами
Структурні
підрозділи Фонду
Управління
комунікаційного
забезпечення та
роботи з
громадськістю

Структурні
підрозділи Фонду
Управління
персоналом

прав людини

8.

15. Проведення тренінгів з прав
людини для представників
юридичних служб органів
державної влади та органів
місцевого самоврядування

Проведено
тренінги

(за згодою),
міжнародні
організації (за
згодою)
Мін"юст, інші
центральні
органи виконавчої
влади, обласні та
Київська міська
держадміністрації,
Координаційний
центр з надання
правової допомоги
(за згодою),
громадські
об'єднання (за
згодою), міжнародні
організації (за
згодою)

кожного
півріччя

У разі залучення в межах
своєї компетенції взяти
участь у проведенні
тренінгів для
представників юридичних
служб Фонду або у їх
навчанні з прав людини

Управління
персоналом
Юридичний
департамент

