ШКОЛЬНИК
Леонід Семенович
Голова Правління Союзу споживачів України (з 2003 р.)
Голова Ради директорів Асоціації «Укрінтерстандарт» (з 2004 р.)
Президент Міжнародної Академії Стандартизації (з 2009 р.)
Лауреат Державної премії УРСР у галузі науки і техніки (1988)
Заслужений працівник промисловості України (1995)
Академік Української технологічної академії (з 2003 р.)
Почесний доктор Одеської державної академії технічного
регулювання та якості, професор (з 2007 р.)
Голова Наглядової Ради Одеської державної академії технічного
регулювання та якості (з 2011 р.)

Коротка біографічна довідка
Народився 09.08.1945 року в м.Дніпропетровськ. У 1977 році закінчив Дніпропетровський
металургійний інститут. Інженер-металург. Після закінчення індустріального технікуму у 1963 році
розпочав трудову діяльність на металургійному заводі ім. Петровського.
З 1964 по 1967 роки проходив строкову службу у лавах Радянської Армії. З 1967 по 1990-ті
роки працював в Українському державному інституті з проектування металургійних заводів.
Генеральний директор «Асоціації Придніпров’я» (1990 -1998).
Заступник Голови Державного комітету України у справах захисту прав споживачів (19982000).
Генеральний директор об’єднання підприємств «Асоціація Придніпров’я» (2000 -2002).
Голова Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
(2002 -2005).
Державний службовець I-го рангу (з 2003 р.).
Протягом тривалого часу працював в органах місцевого самоврядування як депутат і перший
заступник Голови Жовтневої райради м.Дніпропетровська, член виконкомів Жовтневої районної
ради м.Дніпропетровська та Дніпропетровської міської ради.
Член Політради, віце-голова партії Міжрегіональний блок реформ (1999-2002).
У 1997-2002 рр. - позаштатний радник Президента України, з 2010 р. – радник Прем’єрМіністра України на громадських засадах.
Створив і очолив громадську організацію “Союз споживачів”, м.Дніпропетровськ (1999).
Виступив ініціатором створення та був обраний Головою Всеукраїнської громадської організації
“Союз споживачів України” (2003).
Заступник голови Міжвідомчої ради з питань захисту прав споживачів при Кабінеті Міністрів
України (2002-2005). Заступник голови Ради стандартизації при Кабінеті Міністрів України (20022005). Член Комісії з питань удосконалення законодавства в сфері зовнішньо-економічної діяльності
при Кабінеті Міністрів України (2003-2005). Член Координаційного комітету по боротьбі з
корупцією та організованою злочинністю при Президентові України (2004-2005). Заступник голови
Ради з питань реклами при Кабінеті Міністрів України (2004-2005). Член Міжвідомчої комісії з
питань біологічної та генетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України (20042005). Протягом багатьох років був членом Ради директорів з торгівельно-економічного
співробітництва СНД–США.
Представник України у Раді Міжнародної організації стандартизації - ISO (2004-2005).
Секретар Національної координаційної ради з питань захисту прав споживачів при Кабінеті
Міністрів України (2006-2007).
Голова Громадської Ради при Держспоживстандарті України (2007-2011).
Автор та співавтор низки винаходів, монографій і підручників, наукових та громадськопубліцистичних матеріалів – брошур, статей тощо.
Нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2004), Почесними Грамотами
Верховної Ради України (2010) і Кабінету Міністрів України (2004), Грамотою Верховної Ради
України (2004). Відзначений нагородами СРСР, медалями і лицарським Командорським орденом
cвятого Григорія Великого держави Ватикан (2004). Всеукраїнським фондом сприяння
міжнародному спілкуванню присвоєно почесне звання “Народний Посол України” (2007). Має
численні нагороди: ордена, медалі та відзнаки органів державної влади і місцевого самоврядування
України, церков різних конфесій, міжнародних комітетів, асоціацій, фондів тощо.

