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МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 
 

 
Маю дві вищих освіти. Також пройшов навчання в Києво-Могилянській бізнес 

школі на курсі «Школа стратегічного архітектора». 
 

Професійний досвід: Працював топ-менеджером на провідних українських 
виробничих підприємствах. В 2015 році пройшов конкурсний відбір та зайняв посаду 
першого заступника Голови Держрибагентства України. Являвся ініціатором реформи 
та керівником проекту «Рибоохоронний патруль». Було ліквідовано корумповану та 
неефективну «Рибінспекцію» та створено патруль, який на практиці показав значно 
вищу результативність роботи порівняно з попередниками та сформував дійсно 
позитивний імідж державного органу. 
 
 В 2016р. Кабінетом Міністрів України був призначений на посаду заступника 
Голови Держводагентства. Являвся координатором створення басейнових рад, робота 
яких збільшує ефективність управління водними ресурсами у басейнах річок. Являвся 
ініціатором та координатором проведення масштабних екологічних заходів які мали 
на меті популяризацію серед населення бережливого відношення до водних ресурсів 
та їх економного використання. Під час роботи на посаді вибудовано ефективну 
взаємодію з підприємствами, владою та громадськістю задля ефективного вирішення 
водних проблем. 
 

На заході «ЕКОтрансформація України. Стейкхолдери зелених змін-2019» був 
удостоєний високої нагороди, так званого «Екологічного оскару», за вагомий внесок в 
розвиток водної галузі України. 

 
Вважаю, що робота в  складі Громадської ради при Держводагенстві дасть можливість: 

1. подавати органу обов'язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо  
яких  орган  проводить консультації з громадськістю, а також щодо   підготовки  
проектів  нормативно-правових  актів  з  питань формування  та  реалізації 
державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу; 

2. проводити   відповідно   до   законодавства   громадську експертизу 
діяльності   органу   та   громадську  антикорупційну експертизу   нормативно-
правових      актів     та     проектів нормативно-правових актів, які розробляє 
орган; 

3. збирати,   узагальнювати  та  подавати  органу  інформацію  про пропозиції  
інститутів  громадянського  суспільства щодо вирішення питань, які мають 
важливе суспільне значення. 

4. організовувати публічні  заходи  для обговорення  актуальних питань 
розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці. 


