Б іограф ічна довідка уповноваж еного представника
Г ром адськ ої організації «К луб українських бізнесм енів» на участь в
устан овчих зборах з обрання нового складу Г ром адськ ої ради при
в иконавчом у органі К иївської м іської ради (К иївської м ісь к ої держ авної
адм іністрації)
П уха М аргарита Василівна
Посада в ІГС

юрист

Г ромадянство

Україна

Число, місяць і рік
народження

27.04.1996

2011-2015 рр. - Київський фінансово-економічв іий коледж
Факультет: юридичний
Спеціальність: правознавство (молодший спецп шіст)

Освіта

2015-2017 рр. - Університет державної фіскалм ю ї служби
України
Факультет: юридичний
і
Спеціальність: право (бакалавр)
і

2017-2019 рр. - Національна академія внутрішн іх справ
У країни
Факультет: юридичний
Спеціальність: право (магістр, незакінчена)
І

Науковий ступінь,
вчене звання

відсутні

Володіння мовами

Українська - рідна, російська - читаю, пишу, мс жу говорити

Нагороди, почесні
звання

відсутні

Досвід роботи у
виборних органах

відсутній

Місце роботи
Контактна
інформація

Громадська організація «Клуб українських бізш ременів»
Тел.: (098) 834-15-70
е - т а іі: таг§агіїа.крЬ @ §таі1.сот

П у х а М .В .

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ
Назва

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КЛУБ
УКРАЇНСЬКИХ БІЗНЕСМЕНІВ "(ГО "КУБ")

Код ЄДРПОУ

36628660

|

Дата створення

31.08.2009року.

і

Керівник

ПЕТРЕНКО ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА

Вид економічної діяльності

Код КВЕД 94.11 Діяльність організацій :ромисловців і
підприємців
м. Київ
|

Географія діяльності
організації
Основні сфери діяльності
організації

Основні об'єкти діяльності
організації
Основні види діяльності
організації
Кількість членів організації

задоволення та захист законних соціальних,
економічнихта інших спільних інтересів,] сприяння
зростанню екологічної та культурної свідомості
суспільства. Допомога у створенні і розвитку бізнесу,
підтримка та сприяння молоді.
Громадяни, фізичні особи-підприємці, юридичні особи
Представництво та захист прав і законни х інтересів
підприємців. Допомога, в тому числі і пр авова,
консультації.
602

Кількість працівників

На постійній основі - 4 особи
Тимчасово - 3 особи

Матеріально-технічна база

Орендований офіс (вул.Лютеранська, 66, оф .51)
Все необхідне обладнання: комп’ютери, принтери,
копіри та ін.
345 000 грн.

Доходи організації за 2018
рік
Джерела доходів організації
за 2018
Витрати організації за
2018 рік
Кількість осіб і організацій,
яким постійно надавались
послуги за останній рік
Основні реалізовані програми
(проекти за останні 5 років)

в.о. директора

Членські внески
192 000 грн. - оренда офісу.
128 000 грн. - заробітна плата працівник ів.
25 000 грн. - канцелярські витрати.
602, з них: 146 - юридичних осіб, 456 - сязичних осібпідприємців.
«Моніторинг тимчасових споруд: закон, зі та незаконні»
та «Адаптація підприємницької діяльнос ті: зміна форми
та виду діяльності» - реалізовані власнил ш коштами,
Участь в Громадському бюджеті: ініціюі іали та
просували проекти громадського бюджеггу, частина з
яких вже реалізовігааниаі»»^
і

Пуха М.В.

