БІО ГРАФ ІЧН А ДО ВІДКА
(резюме) уповноваженого представника ІГС
на участь в установчих зборах для формування складу Громадської ради при
Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України
Палієнко Артем Олександрович
Працює

Приватний підприємець

Число, місяць і рік народження

24 березня 1989 року
м. Обухів

Місце народження
Вища
Освіта
Науковий ступінь,
наявності)

вчене

звання

(за
Англійська

Володіння мовами
Нагороди, почесні звання (за наявності)

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

ТОВ “ Сезони С П А ”
ТОВ “В А С ІЛ ІА Д Г

маркетолог
Заступник директора

ТОВ
“
Управління
будівлями
та
спорудами”
ПП “ Тіді Л ТД”

Заступник директора

Директор

(обсягом не більше 1 стор. тексту на арк. формату A4).

Інформація про результати діяльності ГО “ Нафтові запаси”
для участі в установчих зборах
з ф ормування Гром адської ради при М іністерстві енергетики та вугільної
промисловості України
Мета та напрями діяльності - здійснення моніторингу раціонального використання
наф тових запасів України, вивчення міжнародного досвіду здійснення контролю
дотримання екологічних норм наф товидобувними компаніями, громадський контроль
прозорості діяльності органів держ авної влади, ініціювання громадських ініціатив із
сприяння усуненню корупційних та інших зловж ивань у галузі.
відомості про проведені заходи. - П ідготовлено і проведено ряд форумів,
громадських обговорень і круглих столів з питань розвитку наф тової промисловості в
Україні.
реалізовані проекти — безстрокова кампанія гром адського контролю раціонального
використання наф тових запасів України та прозорістю галузі, що полягає у моніторингу
ринку та здійснення оперативного громадського реагування із залученням ЗМІ на
виявлені поруш ення, висвітлення і суспільне обговорення.
виконані програми — програма вивчення міжнародного досвіду наф тодобування,
здійснення
гром адського
контролю
над
дотриманням
екологічних
норм
наф товидобувними компаніями.
друковані видання — відсутні.
подання
інститутом
громадянського
суспільства
відповідному
органу
письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань ф ормування та
реалізації держ авної політики у відповідній сфері та інформування про них
громадськості тощо — громадською організацією направлено до органів держ авної
влади ряд запитів, звернень і листів, в яких сф орм овано напрацю вання та пропозиції
ГО «Нафтові запаси».
Громадська організація не перебуває в стані припинення діяльності.

Керівник
ГО «Нафтові запаси»

