Б ІО ГРАФ ІЧН А Д О В ІД К А
(резю ме) уповноваженого представника ІГС
на участь в установчих зборах для ф ормування складу Громадської ради при
М іністерстві енергетики та вугільної промисловості України
К аспрук Володимир Григорович
Працює

Канал £\\<. ж урналіст

Число, місяць і рік народження

21 02 1986
Тернопіль

М ісце народження
Вищ а
Освіта
М агістр політології
Науковий

ступінь,

вчене

звання

(за

наявності)
Українська англійська польська
Володіння мовами
відсутні
Нагороди, почесні звання (за наявності)

Трудова діяльність
(додатково зазначається чи є представник ІГС на даний час народним депутатом України, депутатом
Верховної Ради А втономної Республіки Крим та місцевої ради, посадовою особою органів держ авної
влади, органів влади А втономної Республіки Крим та місцевого самоврядування)

2003-2007

Н аціональний університет Києво-М огилянська академія

2008-2009

Київський національний університет ім.Тараса Ш евченка

2010-2013

Помічник народного депутата

2 0 1 4 - теп. час

Канал Т ік журналіст

Контактна інформація:

]У&хпрг|<с

(обсягом не більше 1 стор. тексту на арк. формату А4).

ЬА

Інф ормація про результати діяльності ГО “ П ром ислово-підприєм ницька
с пілка”
для участі в установчих зборах
з ф орм ування Гром адської ради при М іністерстві енергетики та вугільної
промисловості України
Мета та напрями діяльності - Здійснення аналізу стану, тенденцій та перспектив
розвитку підприємництва в Україні та світі, сприяння гарм онізації українського
законодавства із законодавством Є вропейського Союзу, його реф ормуванню з
використанням досвіду розвинених дем ократичних країн, ф ормування позитивного
сприйняття підприємництва суспільством, сприяння розробці і проведенню суспільної
експертизи проектів законів і інших нормативних актів, які направленні на регулювання
суспільних відносин в сф ері економіки та підприєм ницької діяльності, недопущ ення
прийняття економ ічно недоцільних та нееф ективних регуляторних актів.
відомості про проведені заходи. - П ідготовлено і проведено ряд форумів,
громадських обговорень і круглих столів з питань розвитку підприємницької діяльності
в Україні.
реалізовані проекти — кампанія розповсю дження інф ормації, яка стосується
економіки, інвестиційної діяльності та підприємництва з метою
ф ормування
позитивного сприйняття підприємництва суспільством.
виконані програми — суспільна програма із недопущ ення прийняття економічно
недоцільних та нееф ективних регуляторних актів у сфері підприємництва. Програма
“Підприємництво без корупції” , направлена на вироблення суспільного несприйняття
корупційних чинників, а також напрацювання механізмів громадського реагування на
їх наявність.
друковані видання — немає.
подання
інститутом
гром адянського
суспільства
відповідному
органу
письмових обґрунтованих пропозицій і зауваж ень з питань ф ормування та
реалізації д ерж авн ої політики у відповідній сф ері та інф орм ування про них
громадськості тощ о — громадською організацією направлена велика кількість
запитів, звернень, листів із пропозиціями і зауваженнями, які вироблені в процесі
проведення суспільних кампаній ГО “П ром ислово-підприємницька спілка".
Громадська організація не перебуває в стані припинення діяльності.

