
Біографічна довідка 
уповноваженого представника Громадської організації «Всеукраїнська Спеціальна Колегія 

з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю» на участь в установчих 
зборах по формуванню нового складу громадської ради

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

при Печорській районній в місті Києві державній адміністрації

Шульга Андрій Олексійович
і

Місце роботи, посада

і

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Інформаційно-юридична служба «Альфа» - з 17 травня 1995 
року, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Альфа 
Адвокат Консалтинг" - з 08 вересня 2016 року.

; Посада в ІГС
1_______ _ _______________

Член - з 1 1 травня 2010 року;

Г ромадянство У країна
Число, місяць і рік 
народження

28 березня 1965 року

Місце народження Україна, місто Київ
Освіта вища. Академія праці і соціальних відносин Федерації 

професійних спілок України. 2004 р., «Правознавство», юрист
Науковий ступінь, вчене 
звання

немає

Володіння мовами українська, російська, англійська - вільно
Нагороди, почесні 
звання

Подяка Київського міського голови за вагомий особистий внесок у 
реформування національної економіки, розвиток підприємництва 
та формування ринкової структури в Україні (2003 р.);
Почесна грамота Державного комітету України з питань 
регуляторної політики та підприємництва за вагомий внесок у 
реформування національної економіки, розвиток підприємництва І 
та формування ринкової інфраструктури в Україні (2008 р.);
Подяка Всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з ! 
корупцією та організованою злочинністю за значний особистий 
внесок у справу консолідації зусиль суспільства та держави у 
боротьбі з корупцією, відмінне виконання статутних завдань 
Колегії, патріотичне виховання молодого покоління, досягнуті 
конкретні позитивні результати в роботі, виявлений при цьому 
професіоналізм, ініціативу, наполегливість та з нагоди святкування
4 річниці ВСКБКОЗ(20И р.):
Подяка Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації 
(2011 р.);
Почесна грамота Голови Київської міської державної адміністрації 
за вагомий внесок у розвиток підприємництва та ринкової 
інфраструктури міста Києва (2012 р.);
Орден Української Православної церкви Святителя Миколи 
Чудотворця "За заслуги перед Українською Православною 
церквою та благодійність" (2014 р.).
Почесна грамота Київського міського голови за вагомий 
особистий внесок у розвиток підприємництва та ринкової 
інфраструктури (2018 р.

Досвід роботи у 
виборних органах

немає

і



Т рудова діяльність

09.1980р. до 06.1984р. - Київський електромеханічний технікум залізничного траспорту ім. м. 
Островського, навчання, м. Київ;
06.1983р. до ]0.1983р. - Локомотивне депо «Засулаукс» Прибалтійської залізниці, помічник 

машиніста, м. Рига;
09.1984р. до 04.1985р. -- Локомотивне депо «Дарниця», помічник машиніста електровоза, м. Київ;
04.1985р. до 06.19 87р. - В/ч 73407, рядовий, військова служба. Московська обл.;
07.1987р. до 08.1988р. - УЕЗ ім. Е.Пагона, ст. технік, м. Київ;
08.1988р. до 09.1992р. - Локомотивне депо «Дарниця», помічник машиніста, машиніст 
електровоза, м. Київ;
09.1992р. до 04.1995р. - ПФ «БАРБА», директор, м. Київ;
05. ] 995р. по цей час - ТОВ «Інформаційно-юридична служба «Альфа», директор, м. Київ;
06.2005р. до 12.2007р. - ТОВ «Центр сприяння розвитку підприємництва Солом’янського району 
міста Киева», директор, м. Київ;
05.2005р. по цей час - Громадська організація «ГРОМАДСЬКА РАДА ПІДПРИЄМЦІВ МІСТА 
КИЄВА», голова правління, м. Київ.
09.2016 по цей час - Адвокатське об'єднання "Альфа Адвокат Консалтинг", керуючий партнер, м. 
Київ.

Додаткова інформація:
Членство в ІГС - Член Громадської організації ««Всеукраїнська Спеціальна Колегія з питань 
боротьби з корупцією та організованою злочинністю» - з 1 1 травня 2010 року
Особ и сті дося і тіен н я
Протягом 2013-2014р.р. постійно працював у складі Координаційної ради з питань розвитку 
підприємництва при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації, входив до 
складу Громадської ради при Солом’янській районній в м. Києві державній адміністрації, а також 
був членом Громадської ради при Державній реєстраційній службі України.
Контактна інформація
Конта кті і и й тел ефо і і :
Контактний e-mail:LexAIfa@ukr.net
Місцезнаходження (поштова адреса):

З повагою, 
А. О. Шульга

mailto:LexAIfa@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 

«Всеукраїнська Спеціальна Колегія з питань боротьби з корупцією та 
організованою злочинністю» 

за період з 01.11.2020 по 30.04.2021

Основною метою діяльності Громадської організації «Всеукраїнська Спеціальна 
Колегія з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю» (надалі - 
Громадська організація) є об'єднання зусиль держави та громадян на запобігання та 
протидію корупції та організованій злочинності, забезпечення ефективних механізмів 
співпраці з правоохоронними і державними органами, відповідальними за подолання 
цього соціального лиха та сприяння формуванню демократичної правової держави. 
Кількість членів Громадської організації стоном на 01 травня 2021 року складає 320 осіб.

Для здійснення своїх статутних завдань Громадською організацією створено 
громадську приймальню, яка працює на постійній основі за адресою: м. Київ, вул. 
Грушевського, 1. Робота громадської приймальні спрямована на надання безоплатної 
юридичної допомоги всім верствам населення та фіксацію звернень громадян з метою 
виявлення корупційних правопорушень. В рамках консультаційної роботи громадської 
приймальні Громадської організації за звітний період було надано більше 80 
безкоштовних юридичних консультацій.

Громадська організація протягом звітного періоду прийняла активну участь в 
організації та проведенні більше ніж 10 круглих столів та семінарів, присвячених 
проблемам боротьби з корупцією в Україні.

З повагою, 
Голова правління
М.О. Глушак



Ініціативній групі з підготовки та 
проведення установчих зборів по 

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

адміністрації

Мотиваційний лист
Я, Шульга Андрій Олексійович, присвятив значну частину свого життя захисту 
прав та законних інтересів підприємців міста Києва. Мій внесок у розвиток 
підприємництва неодноразово оцінювався зі сторони органів державної влади та 
місцевого самоврядування подяками та грамотами:

• Подяка Київського міського голови за вагомий особистий внесок у 
реформування національної економіки, розвиток підприємництва та 
формування ринкової структури в Україні (2003 р.);

• Почесна грамота Державного комітету України з питань регуляторної 
політики та підприємництва за вагомий внесок у реформування національної 
економіки, розвиток підприємництва та формування ринкової 
інфраструктури в Україні (2008 р.);

• Подяка Всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з корупцією та 
організованою злочинністю за значний особистий внесок у справу 
консолідації зусиль суспільства та держави у боротьбі з корупцією, відмінне 
виконання статутних завдань Колегії, патріотичне виховання молодого 
покоління, досягнуті конкретні позитивні результати в роботі, виявлений 
при цьому професіоналізм, ініціативу, наполегливість та з нагоди 
святкування 4 річниці ВСК БКОЗ (2011 р.);

• Подяка Солом'яиської районної у м. Києві державної адміністрації (2011 р.);
• Почесна грамота Голови Київської міської державної адміністрації за 

вагомий внесок у розвиток підприємництва та ринкової інфраструктури 
міста Києва (2012 р.).

Являюсь членом Громадської організації «Всеукраїнська Спеціальна Колегія з 
питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю» у складі якої активно 
приймаю участь у діяльності Громадської приймальні розташованої за адресою: м. 
Київ, вул. М. Грушевського, 1 основною метою діяльності якої є надання 
безоплатної правової допомоги всім верствам населення.
В якості можливого напрямку роботи в громадській раді розглядаю проведення 
роботи, спрямованої на подолання корупції та взаємодії з правоохоронними 
органами з метою виявлення та протидії корупції.

З повагою, 
Шульга Андрій Олексійович 
28.05.2021


