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Досвід роботи:

Липень 2016 – по даний час – виконавчий директор Transparency International Ukraine
Грудень 2014 – липень 2016 – менеджер адвокації ініціативи Реанімаційний Пакет
Реформ

Липень – грудень 2014 – спеціаліст по зав’язкам з громадськістю ТОВ «Новини ТВ»
(телеканал та сайт ЕспресоТБ)
березень 2014 – липень 2014 – радник Секретаря Ради національної безпеки та оборони
України
2008 – березень 2014 – Помічник-консультант Народного депутата України Оробець Л.Ю.,
апарат Верховної ради України
2012 - 2014 – Тренер з питань лобіювання, традиційних та нових медіа Інституту
політичної освіти, Національного демократичного інституту (США), Інститут лідерства та
управління УКУ (Львів), Української академії лідерства.
липень – листопад 2013 – Політичний експерт Національного круглого столу
«Порозуміння заради європейського майбутнього»? співавтор плану виконання вимог для
укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (Європлан), автор моніторингу
процесу виконання умов укладання Угоди.
2009-2011 – Інвестиційний банк «Фенікс-Капітал», головний спеціаліст по зв’язкам з владою,
керівник відділу GR.
2007-2009 – Фундація регіональних ініціатив «ГАРТ», керівник служби помічників голови
секретару.
2005-2007 – Політична партія Народний Союз Наша Україна, головний спеціаліст відділу
організаційного розвитку та регіональної політики, виконавчого комітету партії.
2003-2005 – ВМГО «Пласт-Національна скаутська організація України», відповідальний за
зовнішні зв’язки (державні органи, церкви, НГО, діаспора, PR), керівник Київського офісу
організації.
2002-2003 – Керівник гуртка краєзнавства у Туристично-краєзнавчому центрі «Княжий»
(Львів)
Громадська діяльність:
На даний час член конкурсної комісії по обранню прокурорів Спеціальної антикорупційної
прокуратури, у 2016 році член конкурсної комісії по обранню голови Національного
агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів
Березень 2014 – 2016 – член робочої групи Плану законодавчого забезпечення реформ
при голові ВРУ
Жовтень 2014 – квітень 2016 – член правління Transparency International Україна.
Травень-вересень 2014 – керівник напрямку підготовки та обговорення реформ Центру
Реформ Інституту розвитку суспільних інновацій.
Березень – вересень 2014 – Голова Київської міської територіальної організації партії
ДемАльянс.
2013 – на даний час – Голова ради (Крайової пластової ради) Пласту-Національної
скаутської організації України. До цього член КПР, відповідальний за роботу з дітьми віком
від 12 до 18 років (найбільша вікова категорія в Пласті, охоплює 2,5 тис активних членів),
двічі переобраний (2010, 2011)
Пласт неодноразова визнавався за цей період найбільш ефективною та розвинутою
молодіжною організацією України не лише державними структурами, а й структурами
Євросоюзу
липень-серпень 2014 – радник на громадських засадах Секретаря РНБО України Парубія
А.В.
2010 – 2014 – помічник на громадських засадах народного депутата Оробець Л.Ю.
2007 - 2012 – помічник на громадських засадах народного депутата. Кріля І.І.
2010 – керівник групи радників на виборах мера м. Боярки (кандидат Добрівський Т.Г.,
діючий мер Боярки)
2007 – помічник заступника голови Центрального штабу блоку «НУНС» по організаційних
питаннях, вибори до парламенту.

2004-2009 – член керівних органів місцевого осередку (станиці) Пласту в м. Київ, голова
міської організації
Член Пласту з 2001 року
Був членом керівних органів на місцевому рівні, активним учасником різних НГО – ФРІ,
МНК, Просвіти, тощо, але більше зосереджувався на Пласті, бо це дає змогу максимально
ефективно сприяти громадському та національному вихованню молоді.
Освіта:
2008 – 2010 Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”,Факультет
соціальних наук і технологій, Політологія, спеціалізація Європейські студії. Магістр
політології.
2006 - Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”,Факультет соціальних
наук і технологій, Школа практичної психології (сертифіковані курси), сертифікат
«Практичний психолог».
1997 – 2002 Львівський національний університет ім. І.Франка, факультет історії,
спеціальність – вчитель історії, історик, археолог. Спеціаліст.
Іноземні мови: Російська – вільно, Англійська – добре.
Особисті якості та навички: Тривалий досвід аналітичної роботи, відповідальність,
ініціативність, комунікабельність, творчий підхід, вміння і бажання навчатися, вміння
працювати в команді.

