Б ІО Г Р А Ф ІЧ Н А Д О В ІД К А
(резю ме) уповноваж еного представника ІГС
на участь в устан овчих зборах для ф орм ування складу Г ром адської ради
при М іністерстві енергетики та вугільної промисловості України
П ортянко Роман А натолійович
Працює

Журналіст, телеканал ZlK

Число, місяць і рік народж ення

27 грудня 1990 року
М. Ковель, Волинської області

Місце народження

Вища незакінчена (бакалавр)
Освіта

Відсутній
Н ауковий ступінь, вчене звання
наявності)

(за

Українська
(вільно),
(вільно), Англійська
Польська
(базовий),
(базовий)
Відсутні

Володіння мовами

Нагороди,
наявності)

почесні

звання

Російська
(базовий),
Сербська

(за

Трудова діяльність
(додатково зазначається чи є представник ІГС наданий час народним депутатом України, депутатом
Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевої ради, посадовою особою органів державної
влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування)

2006-2010
2010- 2011
2011 - дотепер
2015 - дотепер

Чернівецький транспортний коледж, студент
Пасажирське вагонне депо Ковель (ЛВЧД-14), слюсарелектрик
Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, історичний факультет, студ^цт
Телеканал 2ІК , журналіст / " Д

/ 7 / 7 М АяЫ /
(обсягом не більше 1 стор. тексту на арк. формату А4).

Л /

Інформація про результати діяльності ГО “Всеукраїнське о б ’єднання
“Антикорупційний б л окп о ст”
для участі в установчих зборах
з ф ормування Гром адської ради при М іністерстві енергетики та вугільної
промисловості України
Мета та напрями діяльності - протидія корупції та сприяння прозорості діяльності
органів держ авної влади та посадових осіб в трьох клю чових напрямках: 1. Виявлення
та оприлюднення ф актів зловж ивань та корупції. 2. Контроль діяльності органів
держ авної влади, чиновників. 3. Боротьба з корупційними зловживаннями в галузі
українських надр та надрокористування.
відомості про проведені заходи - Успіш не пікетування Кабміну, М іністерства
Природи та Д ерж авної служби геології та надр України з вимогою не здійснювати
кулуарних призначень до набуття чинності закону України "Про держ авну службу", а
саме без проведення відкритого конкурсу. Вимоги "Антикорупційного блокпоста" було
повністю виконано.
реалізовані проекти — Участь представників гром адської організації в діяльності
громадської ради при Державній службі геології та надр України, Раді громадського
контролю при НАБУ.
виконані програми — Д омоглись проведення відкритих засідань постійних комісій та
робочих груп Держгеонадр. Успіш но провели кампанію за присутність громадськості
на аукціонах Д ерж геонадр з продажу ліцензій на корисні копалини.
Висування оф іційних спостерігачів під час виборів задля забезпечення прозорого
волевиявлення. На виборах до місцевих рад в жовтні 2015 року висунуто більше 150
незалежних спостерігачів.
друковані видання — відсутні.
подання
інститутом
громадянського
суспільства
відповідному
органу
письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та
реалізації д ерж авн ої політики у відповідній сфері та інформування про них
громадськості тощ о — за час діяльності гром адської організації направлена велика
кількість запитів на отримання публічної інформації, а також листів і звернень до
органів держ авної влади із пропозиціями і зауваженнями, які вироблені в процесі
діяльності гром адської організації.
Громадська організація не перебуває в стані припинення діяльності.

Голова
ГО «Всеукраїнське о б ’єднання
«Антикорупційний блокпост»

