
Біографічна довідка 
уповноваженого представника Громадської організації «ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПІДПРИЄМЦІВ МІСТА КИЄВА» на участь в установчих зборах 
по формуванню нового складу громадської ради 

при Печерській районній в місті Києві державній адміністрації та 
кандидата на членство в громадській раді 

при Печерській районній в місті Києві державній адміністрації

Крючкова Тамара Миколаївна

Місце роботи, посада Член правління Громадської організації «ГРОМАДСЬКА 
РАДА ПІДПРИЄМЦІВ МІСТА КИЄВА» - з 11 травня 2005 
року; Член координаційної ради з питань розвитку 
підприємництва виконавчого органу Київської міської 
Ради, член Спілки жінок Печерського району, директор 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Лайонс Ко 
Лтд» - з 1997 року,

Посада в ІГС Член Громадської організації «ГРОМАДСЬКА РАДА 
ПІДПРИЄМЦІВ МІСТА КИЄВА - з 11 травня 2005 року;

Громадянство Україна

Число, місяць і рік 
народження

18 жовтня 1955 року

Місце народження Україна, місто Узин, Київської області

Освіта вища, 2004 р., «Київський технологічний інститут легкої 
промисловості», м.Київ, інженер-механик хіміко 
технологічних процессів

Науковий ступінь, вчене 
звання

немає

Володіння мовами українська, російська, англійська — читаю та можу 
розмовляти

Нагороди, почесні звання Подяка Київського міського голови за вагомий особистий 
внесок у реформування національної економіки (2004 р.);
Почесна грамота Київської міської державної адміністрації 
завагомий особистий внесок у реформування національної 
економіки, розвиток підприємництва і ринкової 
інфраструктури міста Київа (2011 р)
Диплом пережможниці міського конкурсу “Киянка року — 
2011”, Київської міської державної адміністрації (2011 р)
Подяка Київського міського голови за багаторічну сумлінну 
працю, значні трудові здобутки (2015 р.);
Подяка Печорської районної у м. Києві державної 
адміністрації (2020 р.);.

Досвід роботи у виборних 
органах

немає

Трудова діяльність

1973 - 1978 р. Навчання в Київському технологичному інституті легкої промисловості, м. Київ 

09.1978 р. - 12.1982 р. -Укр НПО “Бумпром”, інженер, м.Київ;
12.1982 — 08.1991 р. - Київський оптико-механічний технікум, викладач, м.Київ;
09.1991р. - 04.1994 р. - Товариство з обмеженною відповідальністю “Коприкей”, директор м.Київ;
05.1994 — 12.1997 р. - Товариство з обмеженою відповідальністю “Лайонс Ко Лтд” Виконавчий 
директор, м. Київ.



12.1997 по цей час - Товариство з обмеженою відповідальністю “Лайонс Ко Лтд” Директор, м. Київ.

Додаткова інформація:
Партійність:
безпартійна
Судимість:
Відсутня. Ні я, ні мої родичи до кримінальної відповідальності не притягались

Адреса місця проживання

Контактна інформація

E-mail icsp@ukr.net

Вірю, що зможу використати знання та досвід на користь Печерського району м.Києва

З повагою, 
Крючкова Тамара Миколаївна

mailto:icsp@ukr.net


Ініціативній групі з підготовки та 
проведення установчих зборів по 

формуванню нового складу 
Громадської ради при Печерській 
районній в місті Києві державній

адміністрації
Відомості 

про результати діяльності 
Громадської організації 

«ГРОМАДСЬКА РАДА ПІДПРИЄМЦІВ МІСТА КИЄВА» 
за період з 01.11.2020 по 30.04.2021

Основною метою діяльності Громадської організації «ГРОМАДСЬКА РАДА 
ПІДПРИЄМЦІВ МІСТА КИЄВА» (надалі - Громадська організація) є захист законних 
прав та інтересів підприємців - членів Громадської організації. Кількість членів 
Громадської організації стоном на 01 травня 2021 року складає 1284 особи.

Для здійснення своїх статутних завдань Громадською організацією створено 
громадську приймальню, яка працює на постійній основі за адресою: 03124, м. Київ, вул. 
Миколи Василенка, буд. 7-А. Робота громадської приймальні спрямована на фіксацію 
звернень підприємців з метою виявлення найбільш проблемних питань, що виникають у 
процесі відкриття та провадження підприємницької діяльності; на узагальнення 
інформації щодо виконання підприємцями та державними органами норм чинного 
законодавства України, яке регулює підприємницьку діяльність; на надання безкоштовних 
консультацій з правових питань підприємцям та особам, що мають бажання займатись 
підприємницькою діяльністю. В рамках консультаційної роботи громадської приймальні 
Громадської організації за звітний період було надано більше 450 безкоштовних 
юридичних консультацій.

Громадська організація налагодила плідну співпрацю з Адвокатським об'єднанням 
"Альфа Адвокат Консалтинг", висококваліфіковані спеціалісти якої здійснюють прийом та 
надають безкоштовну правову допомогу членам Громадської організації, підприємцям та 
особам, що бажають займатись підприємницькою діяльністю.

З метою налагодження контакту та продуктивної взаємодії між підприємцями 
Громадська організація протягом звітного періоду прийняла активну участь в організації 
та проведенні більше ніж 10 семінарів, присвячених проблемам започаткування та 
здійснення підприємницької діяльності в Україні.

Керівництво Громадської організації активно приймає участь у нарадах різного рівня 
з питань розвитку підприємництва (за звітний період - близько 7 нарад); користуючись 
правом законотворчої ініціативи, постійно вносить до органів державної влади та 
місцевого самоврядування пропозиції, проекти змін до діючих нормативрїоУправових актів 
та проекти нових нормативно-правових актів щодо розвитку інфраструктури підтримки 
малого та середнього бізнесу, спрощення процедури започаткування бішену і отримання 
документів дозвільного характеру.

З повагою, 
Голова Правління 
А.О. Шульга



МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
делегованого представника інституту громадянського суспільства 

Громадської організації «ГРОМАДСЬКА РАДА ПІДПРИЄМЦІВ МІСТА 
КИЄВА», м.Київ, щодо формування нового складу Громадської ради при 

Печорській районній в місті Києві державній адміністрації

Претендувати на участь у роботі Громадської ради мені дозволяють 
здобуті знання та досвід роботи.

Маю досвід громадської роботи в м. Києві та Печорському районі, в 
якому працюю все своє життя. Працюю у Координаційній раді з питань 
розвитку підприємництва при Печерській РДА та Координаційній раді з 
питань розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської 
Ради. Окрім професійних досягнень не залишаюся байдужою до гострих 
соціальних питань і тому вже декілька років є членом Спілки жінок 
Печерського району

Активна життєва позиція та громадський досвід дозволили вивчити 
проблеми Печерського району та його мешканців.

Бачення своєї участі у роботі Громадської ради як консультативно- 
дорадчого органу при Печерській районній в м. Києві державній 
адміністрації склалося, виходячи з мого життєвого та професійного 
досвіду.

Метою подання моєї кандидатури є бажання продовжувати 
громадську діяльність, комунікацію з іншими представниками громадських 
організацій для кращого комунікування та зміцнення позицій 
громадянського суспільства.

Як член Громадської ради при Печерській районній в м. Києві 
державній адміністрації докладатиму зусилля у вирішенні питаннях 
соціально-економічного та гуманітарного розвитку Печерського району.

24/05/2021року Крючкова Т.М.


