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І
Факультет: юридичний
!
Спеціальність: правознавство (молодший спе ціаліст)
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Місце роботи
Контактна
інформація
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«Київський
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Тел.: +380688666082
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П етренко Ю .С.

комітет

Інформація про діяльність організації
Громадська організація «Київський міський комітет порятунку бізнесу» створена
16.04.2010 року.
І
Головною метою діяльності організації є представництво та захист економічних,
правових, соціально-трудових та інших прав та інтересів членів організації, сприяня
їх підприємницької діяльності, консолідація їх дій в переговорному процесі з
соціальними партнерами, а також врегулюванні правових норм щодо здійснення
підприємницької діяльності.
Основні завдання діяльності організації:

-

-

-

сприяння створенню сприятливих умов розвитку підприємництва на території
м. Києва;
проведення громадської експертизи та участь у розробці проектів нормативних
актів в економічній та соціально-культурній сферах;
лобіювання та захист прав та інтересів членів організації при прийнятті рішень
на місцевому рівні;
побудова співробітництва з органами державної влади, місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, професійними
спілками та іншими організаціями;
надання методологічної, технічної та правової допомоги членам організації;
збір та аналіз інформації про фактичний стан справ у сфері підприємництва м.
Києва;
участь у засіданнях робочих органів при органах виконавчої влади та місцевого
самоврядування;
звернення до законодавчих, виконавчих та судових органів влади з проблем,
пов’язаних із захистом інтересів членів організації.

Основні реалізовані програми:
1) Вивчення та аналіз розвитку благоустрою міста Києва;
2) Ініціювання деяких проектів громадського бюджету.
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