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Громадянство – громадянин України 

Дата народження – 02.12.1979 

Місце народження – Луганська область, м. Алчевськ 

 

ОСВІТА 

 

Назва ВНЗ – ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА 

Спеціальність – Політологія (аспірантура) 

Початок навчання – 2019  

 

Назва ВНЗ – НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ 

ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ  

Спеціальність – Публічне управління та адміністрування 

Рік закінчення – 2019 

Освітній ступінь – диплом з відзнакою магістра з публічного управління та адміністрування 

 

Назва ВНЗ – ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА  

Спеціальність – Політологія 

Рік закінчення – 2018 

Освітній ступінь – магістр  

 

Назва ВНЗ – ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА  

Спеціальність – Психологія 

Рік закінчення – 2005 

Освітній ступінь – спеціаліст 

 

Знання мов – українська, російська – вільно; англійська – зі словником 

 

НАГОРОДИ, ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ 

«Громадський діяч 2015 року» Луганська обласна державна адміністрація, 2015 рік 

«За розвиток регіону» Луганська обласна державна адміністрація, 2017 рік та інші неурядові відзнаки 

за участь в АТО. 

 

ДАТА ПРИЙНЯТТЯ ПРИСЯГИ 

25.01.2017 

 

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА 

10.2003 – 04.2015 – фізична особа – підприємець, м. Луганськ;   

2014 – 2016 – позаштатний радник голів обласної державної адміністрації патронатної служби голови 

Луганської обласної державної адміністрації, м. Сєвєродонецьк;  



04.2015 – 09.2015 – радник голови обласної державної адміністрації патронатної служби голови 

Луганської обласної державної адміністрації, м. Сєвєродонецьк;  

09.2015 – 03.2016 – директор Департаменту масових комунікацій Луганської обласної державної 

адміністрації, м. Сєвєродонецьк;  

2015 – 2016 – координатор проекту ПРООН з відновлення соціальної інфраструктури Луганської 

області;  

01.2017 – 30.04.2019 – директор Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та 

інвестиційної діяльності Луганської обласної державної адміністрації; 

05.2019 – до цього часу – директор Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного 

розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації. 

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

2006 – 2009 – голова комітету самоорганізації населення кварталу Героїв Сталінграду м. Луганська, 

Луганської області;  

2009 – 2011 – помічник депутата Луганської міської ради;  

2011 – 2014 – редактор газети громадсько-політичний оглядач «Трибун»;  

2014 – уповноважений Штабу АТО по м. Рубіжне Луганської області;  

2014 – 2016 – позаштатний радник голів Луганської обласної державної адміністрації;  

2015 – 2020  – депутат Рубіжанської міської ради Луганської області, керівник фракції.  

2016 – 2019 – голова громадської організації «Трибун». 

Крім цього, учасник «Революції гідності» (2013-2014 рр) 

Координатор автомайдану (2013-2014 рр.), учасник АТО, волонтер. 

 

ХОБІ – спорт, книги, політика. 


