
з

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
ШморгунаЛеоніда Григоровича

Представника Всеукраїнської громадської організації «Перша всеукраїнська 
сільськогосподарська дорадча служба», делегованого для участі в Установчих зборах для 
формування нового складу Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) та обрання до її складу.

Місце народження
Козятинський р-н., Вінницької обл.

Число, місяць і рік народження
11.03.1951 р.

Громадянство
Громадянин України з 1991 року

Освіта,
науковий ступінь, вчене звання

Бердичівський машинобудівний технікум] за спеціальністю 
«Холодна обробка металів різанням», технік-технолог; 
служба в армії;
Українська сільськогосподарська академія за спеціальністю 
«Економіст-організатор», «Економіка і організація 
виробництва»;
Вища школа менеджерів при 
КМУ за спеціальністю «Менеджмент»;
Університет Великобританії за спеціальністю «Менеджмент»; 
стажуванні у ФРГ, Франції та Великобританії; 
аспірантура та докторантура з економічних наук в НУБіП 
України. І
Науковий ступінь: доктор економічних наук.
Вчене звання: професор.

Відомості про 
Членство в інститутах 
громадянського суспільства

І.Засновник, Голова ВГО «Перша Всеукраїнська 
сільськогосподарська дорадча служба», протокол №1 від 18 
березня 2011 року, Свідоцтво № 3643 від 04.10 2011року . 
Міністерство юстиції України, реєстраційна дія: Державна 
реєстрація змін до установчих документів юридичної особи. 
Дата дії: 30.12.2016(перереєстрація)
2. Засновник, Голова ВГО «Селянське козацтво України », 
протокол №1 від 11 травня 201 Іроку, Свідоцтво № 3614 від 
02.09 201 Іроку. Міністерство юстиціїУкраїни] реєстраційна 
дія: Державна реєстрація змін до установчих документів 
юридичної особи
Дата дії: 30.12.2016( перереєстрація)

З .Засновник, Голова ГО « Перший центр допомоги та захисту 
прав споживачів Київської області», протокол №1 від 21 грудня 
2010 року, Свідоцтво №726 від 04 лютого 2011 
року.Міністерство юстиції України Реєстраційна, 
реєстрація змін до установчих документів юридь 
Дата дії: 22.12.2016(перереєстрація)

4.3асновник, Голова Відділення Стратегічно 
України, Української академії наук, Протоко.
2015р. Президії ВНГО «Української академії

М



Відомості про 
Членство в інститутах 
громадянського суспільства

5.ЧленУкраїнської Національної Платформи (громадянського 
суспільства Україна -ЄС, робоча група №3- Економічна 
співпраця, зона вільної торгівлі, транскордонне співробітництво. 
Протокол №29/14 від 3.11,2014року ВГО «П ерша 
Всеукраїнська сільськогосподарська дорадча служба».

6.Член Національної Платформи форуму громадянського 
суспільства Східного партнерства, робоча група № 5- Соціально- 
трудова політика та соціальний діалог. Протокол № 16/13 від 
24 березня 2016року, ВГО «Перша Всеукраїнська 
сільськогосподарська дорадча служба».

7. Співзасновник і головний редактор наукового журналу 
«Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку», Свідоцтво 
Серія КВ № 21647-1547 ПР від 02.11.2015року, член 
Національної Спілки журналістів України. |

8.Співзасновник, головний вчений секретар Гро «Асоціація 
вчених за інноваційний розвиток України», Протокол №1 від 22 
червня 2017 року ідентифікаційний код юридичної особи: 
41494946, |
Реєстраційна дія: Державна реєстрація змін до установчих 
документів юридичної особи !
Дата дії: 02.08.2017 року, 1 3341020000 005835

Відомості про 
трудову діяльність:

1985-1993 - директор держгоспу «Деснянський», Вишгородський 
район; 1
1993-1996 - начальник відділу, перший заступник начальника
управління Міністерства зовнішніх економічних зв’язків
України; |
1993-1996 - проректор Української Академії зовнішньої торгівлі;
1996-1997 - Радник Голови Антимоногіольного комітету
України; :
1997-1999 - Радник Міністра економіки України, начальник 
головного управління;
1997-1999 начальник ГУ агрополітики Мінекономіки України.
1998-2002 - Радник Голови Верховної Ради України;
2003-2006 - завідувач кафедри менеджменту та маркетингу 
Державна академія житлово-комунального господарства
(ДАЖКГ), доцент кафедри менеджменту та маркетингу НАУ; 
2006- 2007 - помічник-консультант народного депутата України; 
2006-2009 - професор Національної академії статистики, обліку 
та аудиту;
2009-2015 - помічник Голови ВРУ.

З 2006 р. по т.ч. професор кафедри 
економіки Національної академії керівних кадрів культури і 
мистецтв. |

Доктор економічних наук, професор, автор 140 наукових 
праць, 3 монографій, 5 навчальних посібників з грифом МОН 
України.

менеджменту та

Особисті риси: Організаторські здібності, ініціативність, ^вміння 
співпрацювати в команді, вирішувати проблеми^, 
компромісні рішення, громадянська' Д^^ульту^нЦ^ 
компетентність, адекватна оцінка ризиків. [0,§



Відомості про 
громадську діяльність

Голова ВГО «Перша всеукраїнська сільськогосподарська 
дорадча служба»;
Головний редактор журналу «Проблеми інноваційно - 
інвестиційного розвитку»;
Голова ГО «Асоціація інноваційних фірм Київської обл.»;
Голова ГО «Перший Київський обласний центр захисту прав 
споживачів»;
Голова ВГО «Селянське козацтво України»;
Співзасновник, головний вчений секретар ГО «Асоціація 
вчених за інноваційний розвиток України»;
Голова Відділення Стратегічного розвитку України, 
Української академії наук;
ЧленУ країнської Національної Платформи громадянського 
суспільства Україна - ЄС;
Член Національної Платформи форуму громадянського 
суспільства Східного партнерства;

Мотиви 
щодо обрання:

Як патріот України, бажаю свій великий практичний і 
науковий досвід передати для виведення України в число 
двадцяти найбільш успішних країн світу.

Використовуючи свої ділові і людські якості і той досвід, 
який я отримав при навчанні і стажуванні у ФРГ, 
стажувався в інституті «С’ІпзїіІШ Зирегіеигсіе Оезііоп» 
(Франції) та закінчив Шіуегзіїу Со11е§е оґ ІЧогІЇї \Уа1ез 
Вапрог (Великобританія). Своїм завданням вважаю

продуктивнішихналагодження більш оперативніших та 
комунікацій із структурними підрозділами виконавчого 
органу Київської міської ради (КМДА), з метою 
вироблення спільних пропозицій щодо забезпечення 
системного, якісного функціонування всіх підрозділів і 
структур, найпаче з питань збільшення рівня взаємної 
довіри та підвищення рівня участі киян у (місцевих справах 
і врахування громадської думки

Напрямки діяльності 
у складі Громадської ради, 
у разі обрання

У разі обрання, 
маю намір спрямовувати свою діяльність на:
сприяння киянам в реалізації їх конституційного права на 
участь в управлінні місцевими справами, створенні 
системи ефективного громадського контролю за діяльністю 
КМДА;

впровадження нових форм міжнародного 
співробітництва, спрямованих на формування та розвиток 
демократичних засад відкритого громадянського 
суспільства, його культурного та духовного розвитку, 
розвиток співробітництва з міжнародними організаціями в 
сферах соціальної підтримки, науки та культури;

здійснення громадського контролю ! за виконанням 
КМДА цільових програм соціального і правового захисту; 
та працювати у сферах:

міжнародного співробітництва, 
соціального захисту ветеранів військова^р^^и/працІГ ' 
з інвалідністю, громадян, які посГ ^
Чорнобильської катастрофи, та іній] 
перебувають у складних життєвих обі 
самостійно їх подолати.



Державні
та відомчі нагороди, 
почесні відзнаки 
ІГС

З

1 .Ювілейна медаль 1500-річчя Києва, 1983рік.
2.Почесна грамота Верховної Ради України - за особливі 
заслуги перед Українським народом, 201 Ірік, №94.
3.Подяка Голови Служби Безпеки України, за значний 
особистий внесок у справу утвердження та зміцнення 
державної безпеки України.
4.Подяка Київської обласної Ради, березень 2006 рік.
5. «Почесна грамота» Київської обласної Ради, за підписом 
Голови Київської обласної Ради.
6.Пам’ятна медаль «Маршала Г.К. Жукова», за підписом 
Верховного Отамана ОРУЗК Генерала козацтва України. '
7.Медаль «Захиснику Вітчизни», Указ Президента України, 
від 14 жовтня 1999року. Серія КТ № 264342.
8.Медаль «50 лет Победьі в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.» Указ Президента України від 29 березня 
1995року.
9.Медаль «60 лет Победьі в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.» Указ Президента України від 21 лютого 
2005року. Серія ПУ № 1897063.

1 .Грамота Науково-дослідний інститут корацтва Інституту 
історії НАН України - за значні особисті заслуги у розвитку 
козацької педагогіки та з нагоди святкування Дня 
Українського Козацтва, 2012 рік.
2.Диплом учасника Всеукраїнської програми «Національні 
лідери України», за підписом Голови правління 
Українського фонду культури, Героя України Олійника Б.І.
3.Диплом учасника Всеукраїнської програми «Національні 
лідери України», за підписом Президента Національної 
академії наук України, Героя України ПатонаБ.Є.
4.Диплом учасника Всеукраїнської програми «Золотий 
фонд нації», за підписом Голови Комітету Верховної Ради 
України з питань державного будівництва та місцевого 
самоврядування, Голови Комітету Верховної Ради України 
з питань правосуддя.
5.Диплом учасника Всеукраїнської програми «Золотий 
фонд нації», за підписом Голови Комітету Верховної Ради 
України з питань науки і освіти.
6.Диплом учасника Всеукраїнської програми «Національні 
лідери України», за підписом Голови Комітету Верховної 
Ради України з питань державного будівництва та 
місцевого самоврядування, Голови Комітету Верховної 
Ради України з питань культури і духовності.
7.Диплом учасника Всеукраїнської програми «Національні 
лідери України», за підписом Президента НАН України, 
Голови правління Українського фонду культу!
8.Подяка Української академії наук, за під 
Президента УАН.
9.Грамота Національної академії керівн:
мистецтв, за підписом Ректора НАКККіКА: 
10. Грамота Київського міського голови
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Державні
та відомчі нагороди, 
почесні відзнаки 
ІГС

2016року.
11. Грамота Міністерства Соціальної політики України від 
22 березня 2016року
12. Відзнака Вишгородського міського голови Київської 
обл. від 11 березня 2016року
13. Почесний громадянин Вишгородського району, 
Київської області, 23 08.2017р.

Контактна інформація:
Е-таі1: 19з1ітог§ип51 @§таі1.сот; 
тел. 0679508255

044,227-62-51, тел., 0672648691

01601, м. Київ, вул., Еспланадна, 4-6, оф.) 13-114
Шморгун Леонід Григорович на даний час не є народним депутатом України, 

депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевої ради, посадовою особою 
органів державної влади, оргадіа—-^л^ди Автономної Республіки Крим та місцевого 
самоврядування.

«З»травня 2019р.
(особистий

Шморгун Леонід Григорович
' (вказати прізвище, ім’я, по-батькові члена ІГС)

Особистий підпис , Шморгуна Л.Г., завіряю

Менеджер із обліку персоналу Гладинець Н.І. 
(вказати прізвище, ім’я, по-батькові члена ІГС)


