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(додатково зазначається чи є представник ІГС на даний 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)
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Інф ормація про результати діяльності ГО “Паливна асоціація У кр аїн и ”
для участі в установчих зборах
з ф ормування Гром адської ради при М іністерстві енергетики та вугільної
промисловості України
Мета та напрями діяльності - Проведення аналізу стану, тенденцій та перспектив
розвитку паливного ринку України, участь у розробці законів та інших нормативноправових актів, які регулю ю ть паливну галузь, вивчення проблем і зловживань у галузі
та вироблення гром адських механізмів реагування на них,
відомості про проведені заходи. - О рганізовано та проведено цикл громадських
круглих столів та зустрічей, направлених на координацію громадських зусиль із
детінізації паливного ринку України, сприяння органам держ авної влади із подолання
корупційних зловж ивань у галузі та напрацю вання гром адських ініціатив
реалізовані проекти — проект із сприяння взаємодії неурядових громадських
організацій
в рамках напрацю вань
ініціатив для
гарм онізації українського
законодавства, яке регулює паливну галузь, а також із залучення і використанням
досвіду розвинених дем ократичних країн.
виконані програми — організовано ряд гром адських експертиз проектів законів,
програм, ріш ень та інших докум ентів та нормативних актів.
друковані видання — немає.
подання
інститутом
гром адянського
суспільства
відповідному
органу
письмових обґрунтованих пропозицій і зауваж ень з питань ф ормування та
реалізації д ер ж ав н о ї політики у відповідній сф ері та інф ормування про них
громадськості тощ о — в процесі діяльності ГО “ Паливна асоціація України” було
здійснено ряд напрацю вань, які висвітлені в направлених до органів держ авної влади
запитах, зверненнях і листах.
Громадська організація не перебуває в стані припинення діяльності.

Голова ГО «Паливна асоціація України»

