Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС на участь в
установчих зборах з формування нового складу Громадської ради при
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації

Павленко Артем Володимирович
Працює
Громадянство, число, місяць і
рік народження
Освіта

Науковий
ступінь,
вчене
звання
Володіння мовами
Нагороди, почесні звання
Досвід роботи у виборних
органах
Досвід
роботи
у
консультативно-дорадчих
органах
при
органах
виконавчої влади
Трудова діяльність

Членство в ІГС
Особисті досягнення:

Громадська організація «Громадянський Корпус»
Українське, 19.10.1988р.
Повна вища 2007 г. - 2011 г. Национальный университет
им. Т. Ш евченко. Специальность: Отельно-ресторанный
бизнес. Бакалавр.
2011 г. - 2012 г. Восточноукраинский национальный
университет имени Владимира Даля. Специальность:
Педагогика высшей школы. Заочное отделение. Магистр.
Немає
Російська,українська,англійська
Немає
Немає
Немає

Протягом своєї діяльності на посаді ГО «Громадянський
Корпус» у Подільському районі Павленко A.B. виявив себе
як відповідальний керівник, здібний організатор та
різностороння особистість. П родемонстрував потужні
управлінські здібності, комунікабельність, здатність
оперативно вирішувати складні завдання розвитку бізнесу.
Наполегливий у досягненні своєї мети та поставлених
завдань, має структуроване незалежне мислення, що
допомагає йому в успішному розвитку різних напрямків
підприємницької діяльності. Накопичив значний
позитивний досвід, запроваджує ш ироке застосування
сучасних технологій. У своїй діяльності прагне до пошуку
нестандартних творчих ріш ень і технологій. Основним
своїм принципом вважає виконання зобов'язань і гарантій
перед партнерами. Має активну життєву позицію.
Усвідомлює соціальну відповідальність бізнесу.
Павленко A.B. є членом Громадської організації
«Громадянський Корпус» з жовтня 2014 року.
Проведено
низку
консультативних
зустрічей
для
представників малого та середнього бізнесу з Луганської та
Д онецької областей з метою надання їм допомоги в
облаштуванні та організації ділової діяльності в Києві. 3 5
по 15 січня 2015 р. було організовано для 33 дітей з
Луганщ ини новорічні канікули в Києві. Проведення
літературно-художнього конкурсу для ш колярів Луганської
області «Чому я поважаю професію війскового--. Висунуто
ініціативу про створення польових штабів в П ечерськом у .
Дніпровському та Деснянському районах міста для

Контактна інформація:

М ожливий напрямок роботи
у громадській раді:

проведення
належної
підготовки
населення
до
громадянської
оборони,
збору
та
комплектації
волонтерської допомоги Збройним Силам, що знаходяться в
зоні АТО, організації допомоги біженцям зі Сходу країни,
включаючи надання перш ої допомоги ліками, теплим
одягом та продуктами харчування, та проведення зустрічей
з учасниками і свідками бойових дій для поширення
обізнаності людей про події на Донбасі.
м. Київ 02225 вул. Бальзака, 12 (головний офіс)
тел./факс: (044) 548-35-77
вул. Русанівська набережна, 12 (офіс)
сайт: http://gkorpus.org/
ел. пошта: gkorpus@ ukr.net
телефони гарячої лінії: (067) 215-15-15
Комітет з питань торгівлі, споживчого ринку, дозвільної
системи та захисту прав споживачів.
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