Резюме у довільній формі
Трудова діяльність:
2020 – 2021 ТОВ «Оператор ГТС України», керівник з комунікацій.
2014 – 2020 АТ "Укртрансгаз" (НАК "Нафтогаз України"), заступник директора департаменту корпоративних
комунікацій, начальник відділу зв’язків з громадскістю та пресою, заступник начальника відділу, прес-секретар.
2012 – 2014 Національний авіаційний університет (НАУ), молодший науковий співробітник, інженер-програміст НДІ
інформаційно-телекомунікаційних технологій НАУ.
2011 – 2016 Засновник і головний редактор медіа «NAU informal».
Освіта:
2006 – 2012 Національний авіаційний університет, Інститут аерокосмічних систем управління (ІАСУ). Магістр
2008 – 2010 Житомирський військовий інституті ім. С.П. Корольова НАУ, Київ. Закінчив військову кафедру при ЖВІ
НАУ, ВОС-461200. Пройшов військові збори у в/ч А4515 м. Севастополь, отримав звання молодшого лейтенанта
запасу.
2008 – 2012 Інститут новітніх технологій НАУ, Кандидат наук НАУ
2015 Infopulse Univer, Київ Web Developer
2017 Український католицький університет (УКУ), Львів, Data Scientist Data Science Summer School
Громадська діяльність:
2017 – 2021 Автор проектів, Громадський бюджет м.Києва, лідер команди та автор 15 реалізованих проектів.
2014, 2020 Кандидат в депутати, Київська міська рада.
2012 – 2021 Член Наглядової ради, Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених (НТСА) НАУ.
2006 – 2012 Лідер в Студентське самоврядування,
2012 - заступник студентського мера м.Києва.
2010-2011 - Голова Студентської ради Інституту електроніки та систем управління НАУ.
2006-2010 - Командир потоку на Факультеті систем управління (12 академічних груп).
¬¬¬¬¬¬¬
Відзнаки та досягнення:
2019
- Подяка Київського міського голови за особистий внесок в розвиток місцевого самоврядування та активну
діяльність в рамках реалізації іsіціативи «Громадський бюджет міста Києва».
2018
- Грамота АТ «Укртрансгаз» за значний трудовий внесок у розвиток ГТС України та високі показники в
професійній діяльності.
- Вітальний лист Київського міського голови за особистий внесок в розвиток місцевого самоврядування та активну
діяльність в рамках реалізації ініціативи «Громадський бюджет міста Києва».
2015
- Диплом за 1 місце в Конкурсі науково-практичних робіт АТ "Укратрансгаз" (секція: "Автоматика, ІТ та зв'язок") за
ідею та реалізацію ІТ-системи "Платформа прозорості УТГ".
2012
- Премія Київського міського голови за досягнення у науковій діяльності та активну громадську позицію.
- Переможець Чемпіонату Києва з футзалу, капітан команди.
2011
- Почесна грамота Міністерства освіти, науки, молоді та спорту.
- Фіналіст конкурсу «Кращий студент Києва». (понад 300 кандидатур, 8 фіналістів).
- Переможець конкурсу-відбору «P&Gineer - Make a difference in one day!» (пропозиція працевлаштування) від
компанії P&G.
- Переможець Першого студентського турніру з інтелектуальної гри «Scrabble», капітан команди НТСА НАУ (понад
160 учасників у фіналі).
2010
- Диплом ІІ ступеня переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт при МОНМС в галузі знань
«Авіація та ракетно-космічна техніка» та напряму «Аєронавігація», м. Харків, ХАІ.
- Лист подяки ректора НАУ.
- Стипендія Київського міського голови.
2009
- Стипендія Президента України.
Основні мотиви кандидата стати членом ГБК з переліком важливих з погляду кандидата викликів, з якими
стикається ГБ, описом запропонованих рішень щодо поліпшення організації роботи ГБК
Основним мотивом є бажання сприяти розвитку прямої демократії в Києві за допомогою Громадського бюджету та
через активну підтримку процесів цифрової трансформації в столиці. Я маю значний досвід участі в ГБ з моменту
його запуску в Києві. З радістю застосую його в складі ГБК.

Посилання на дані електронної системи про проєкти ГБ, подані кандидатом, які стали проєктами-переможцями, або
проєктами, що набрали мінімально необхідну кількість голосів; опис історії Команди, в якій кандидат є лідером,
інформацію про найбільш успішні подані проєкти ГБ
Відкритий чемпіонат Києва з міні-футболу "GOlego"
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/10/show/1147
Реконструкція міні-футбольного поля школи №159 в Відрадному
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/2/show/485
SolomaFest - free open air на Солом'янці
https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/2/show/874
Про всі проєкти ГБ, щодо яких у кандидата може виникнути потенційний конфлікт інтересів
Потенційного конфлікту інтересів на даний момент не маю.

