Б іограф ічна довідка
Гуленок Юрій Борисович
Народився: 15 липня 1951 року.
Місце народження: с. Володарське, Володарський район, Донецька область.

Освіта: вища,
Київський національний економічний університет, 2005 р.
Комерційний коледж „АЛСКО”, 2006 р.
Спеціальність:
менеджмент організацій, магістр з менеджменту;
правознавство, юрист
Трудову діяльність розпочав 1968 р. - слюсарем Краматорського цементного
заводу. Служив в армії.
14 років відпрацював на промислових підприємствах Далекого Сходу, Алма-Ати та
Краматорська.
З 1991 по 2001 р. - на керівних посадах у засобах масової інформації.
З 2001 по 2002 р. - начальник управління справами Українського фонду підтримки
підприємництва (м. Київ).
З 2002 по 2014р. - перший заступник Генерального директора Українського
фінансово-промислового концерну „УФПК”.
У 2007-2013 рр. приймав участь в роботах з модернізації та реконструкції
газоочисних установок кількох ТЕС України.
Суспільна діяльність:
1993-1998 - помічник-референт Народного депутата України;
2003 - менеджер-координатор Державної програми підтримки вітчизняного
товаровиробника в галузі хімічного виробництва;
2006 - радник директора Департаменту комунікацій влади та суспільства
Секретаріату Кабінету Міністрів України;
2011 - член Громадської ради при Міністерстві економіки України;
з 2014 по поточний час - член Громадської ради при Міністерстві енергетики та
вугільної промисловості України.
Деякі здійснені проекти:
Громадські слухання з питань ефективного використання енергоресурсів (2006 р.):
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/news аіТіс1е?ап і(і=28582419 ;
Інтернет-конференція на Укрінформі з приводу «Енергетичної стратегії У країни на
період до 203.0 року» (2006 р.): http://ww w.greenkit.net/content/tekst-internetкопкегепсІУІ-епегаеЦс1ша-5Ц'а1е£Іуа-икгауіпі-па-регіос1-с1о-2030-гоки ;
Участь в розробці «Загальнодержавної програми розвитку та реконструкції
централізованих систем водовідведення населених пунктів України на 2012-2020
роки» (Мінрегіонбуд, 2011р.).
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Всеукраінської громадської організацій

Інформаційна довідка про КМО ВГО «Громадянська позиція» та про
результати її діяльності протягом останнього року

Відповідно по положення про Київську міську організацію ВГО «Громадянська
позиція» Київська міська
організація Всеукраїнської громадської організації
«Громадянська позиція» (надалі також - Місцевий осередок) є добровільним
громадським формуванням, що створене з метою об'єднання громадян, колективів
юридичних осіб та організацій на основі спільності інтересів своїх членів для
сприяння втіленню в життя принципу верховенства права, сприяння розбудові
правової держави та удосконалення законодавства України.
В 2015-2016 роках КМО ВГО «Громадянська позиція» активно приймала участь в
громадянських процесах України та м. Києва. Форми такої участі були різними участь в акціях, стратегічних інтелектуальних клубах, поширення власних заяв,
реалізація власних проектів. Зокрема:
• У листопаді 2015 року, через три роки боротьби в судах, КМО ВГО
«Громадянська позиція» отримала постанову Окружного адміністративного суду м.
Києва про визнання незаконною та нечинною постанову Кабміну "Про виключення
будівлі Гостинного двору у місті Києві зі списку пам'ятників архітектури, що
перебувають під охороною держави". З 2012 року ми боролися проти перетворення
Гостинного двору на Подолі у Києві у торгівельно-офісний центр під скляним
куполом. Ще раніше - 15 серпня 2011 року Кабмін виключив Гостинний двір у
Києві, зі списку пам'яток архітектури. Його ж було збудовано у стилі класицизму в
19 столітті за проектом відомого архітектора Луїджі Руска.
• У грудні 2015 року - участь у започаткувати Антикорупційного форуму.
• У червні 2016 року - участь в міжнародному форумі Київський діалог: "Нові
проти старих: Україна в процесі трансформації".
Інформаційний напрямок можна позначити сторінкою у мережі ГасеЬоок:
https://www.facebook.eom/groups/273777535989001/
07.07.2016
Голова Київської міської організації
ВГО "Громадянська позиція"
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