Список помічників-консультантів народного депутата України
Соболєва
Єгора Вікторовича
Борисенко Ірина Володимирівна
Форма працевлаштування
Дата і місце народження
Освіта

Трудова діяльність

За строковим трудовим договором на постійній
основі
Народилася 10.12.1990 р. у м. Харкові,
громадянка України, незаміжня, дітей не має,
безпартійна
У 2008 році вступила до Харківського
національного університету ім. В.Н. Каразіна на
філологічний факультет, кафедру журналістики.
У 2012 р. отримала диплом бакалавра за
спеціальністю «журналістика».
На першому курсі стажувалася в обласному
виданні «Слобідський край», на другому пройшла в університеті відбір до групи навчання
телевізійній майстерності. 2009-2010 рр. – ведуча
рубрики
новин
автомобільної
програми
«Автопрем’єр», телеканал «Фаворит».
2011-2013 – ведуча ранкової програми «Ранок на
«Лтаві», Полтавська ОДТРК «Лтава»
Переїхала до Києва у 2013 році у зв’язку з
сімейними обставинами.
З 2014 року і по теперішній час помічникконсультант народного депутата України Єгора
Вікторовича Соболєва.

Хутор Тетяна Михайлівна
Форма працевлаштування
Дата і місце народження
Освіта

Трудова діяльність

За строковим трудовим договором на постійній
основі
Народилася у м. Київ 31.01.1993 р.
Ступінь магістра (диплом з відзнакою).
Юридичний факультет. Національний
Університет «Києво-Могилянська академія».
Бакалавр права (диплом з відзнакою).
Юридичний факультет. Національний
Університет «Києво-Могилянська академія».
2015-2016 р.р. – експерт Ради громадських
експертиз при Комітеті з питань запобігання і
протидії корупції ВРУ.
14 травня - 22 серпня 2014 р. - ТОВ
«Інвестиційна компанія «Грейн-Сервіс».

Помічник юриста.
31 березня - 21 червня 2012 р. - Стажування в
Дніпровському районному суді м. Києва.
Базилівська Олена Олександрівна
Форма працевлаштування
Дата і місце народження
Освіта

На громадських засадах
Народилася 23.02.1992 р. у смт. Черняхів
Житомирської області. Українка, громадянка
України. Незаміжня. Безпартійна.
У 2012 році отримала диплом бакалавра за
спеціальністю «правознавство» юридичного
факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
У 2015 році отримала диплом магістра
правознавства, спеціальність «Конституційне
право», юридичного факультету Київського
національного університету імені Тараса
Шевченка.
RES/PROJECT Summer School 2015 “Democracy,
Expertise and Power: Making New Europe in the Era
of Globalisation” (2015 р., Ягелонський
університет, Польща).
Навчальна поїздка до Швеції (2014 р., програма
«Молодь змінить Україну», організатор –
Благодійний фонд Богдана Гаврилишина).
Курс «Аналіз і менеджмент публічної політики»
(2012 р. Організатори - Швейцарська вища школа

Басмат Олена Василівна
Форма працевлаштування
Дата і місце народження
Освіта
Трудова діяльність

На громадських засадах
20.03.1992р.
Вересень 2014р. — червень 2015 — Київський
національний університет ім. Т.Шевченка,
юридичний факультет.
2015-2016 р.р. – експерт Ради громадських
експертиз при Комітеті з питань запобігання і
протидії корупції ВРУ.
Квітень 2015р. – теперішній час — стажування в
Комітеті Верховної Ради з питань запобігання
та протидії корупції. Наразі є експертом Ради
громадських експертиз.
Квітень 2014р. — вересень 2015р. — помічник
юриста в ТОВ «БВС Контакт».
Липень — листопад 2013 року — юрист в ТОВ
юридично-консалтинговому агентстві
"Консцієнція".
З 2012 року — студент-консультант

Експериментальної навчальної лабораторії
„Правнича клініка” факультету правничих наук
Національного університету „Києво-Могилянська
академія” (НаУКМА).
Червень 2010р. — практика у Голосіївському
районному суді м. Києва, прокуратурі КиєвоСвятошинського району м. Києва, Голосіївському
відділі реєстрації актів цивільного стану.
2012 р.— 2013 р. — кандидат у члени
Всеукраїнської громадської організації
«Асоціація правників України» та кандидат у
члени «Асоціації адвокатів України».
Березень 2012р. — волонтер Українського
Центру Порозуміння.
Богуславець Мартина Петрівна
Форма працевлаштування
Дата і місце народження
Освіта

Трудова діяльність

На громадських засадах
Народилася 1989 року у місті Львові.
В 2007 році закінчила Тернопільську
спеціалізовану школу №29 з поглибленим
вивченням іноземних мов.
В 2013 році здобула вищу юридичну освіту,
отримавши Диплом магістра права Львівського
національного університету ім. Івана Франка.
У жовтні 2015 року отримала диплом про
підвищення кваліфікації Інституту законодавства
Верховної Ради України.
Студентка Відкритого університету Реформ
Реанімаційного пакету реформ.
2015-2016 р.р. – експерт Ради громадських
експертиз при Комітеті з питань запобігання і
протидії корупції ВРУ

Гармаш Сергій Анатолійович
Форма працевлаштування
Дата і місце народження
Освіта
Трудова діяльність

На громадських засадах
Народився 27.02.1971 в м. Єнакієве Донецької
області.
Освіта вища – Інститут журналістики Київського
національного університету ім. Т. Шевченка.
З 1996
по 2004 роки, працював власним
кореспондентом Радіо Свобода/Вільна Європа в
Донецькій області.
В 2001 році був нагороджений премією УкраїноАмериканського Бюро захисту прав людини ім.
Валерія Марченка за кращу публікацію
в
українській пресі 2000-2001 років на тему прав

людини.
В 2002 році заснував в Донецьку громадську
організацію Центр досліджень соціальных
перспектив Донбасу та найпопулярніший на
Сході України новинно-аналітичний ресурс інтернет-видання «ОстроВ».
З березня
2014 року очолює Комітет
патріотичних
сил Донбасу – об’єднання
громадських організацій Донецької області,
метою яких є єдність України та Донбас у її
складі.
В травні 2014 року був змушений виїхати з
Донецька у зв’язку з обстрілом його будинку з
автоматичної зброї.
Дрік Олександра Миколаївна
Форма працевлаштування
Дата і місце народження

Освіта

На громадських засадах
Народилась 9 червня 1987 року в м. Києві,
Україна, громадянкаУкраїни.
Безпартійна. До кримінальної відповідальності не
притягувалася. Незаміжня, дітею не має.
З 1995 до 2001 навчалась у школі-лабораторії
Академії педагогічних наук України №24, у 2001
перейшла на навчання до Українського
гуманітарного
ліцею
при
Національному
університеті імені Тараса Шевченка, який
закінчила у 2004.
У 2004 вступила до Інституту міжнародних
відносин КНУ ім. Тараса Шеченка на
спеціальність «міжнародна інформація».
У 2008 отримала базову вищу освіту за напрямом
підготовки «Міжнародні відносини» та здобула
кваліфікацію бакалавра, фахівця із міжнародної
інформації (аналітик-міжнародник).
Продовжила навчання в Англії. У 2008 вступила
до Шеффілдського міжнародного коледжу в
Англії на програму «Бізнес, право та соціальні
науки» (Business, Law and Social Sciences). За
результатами навчання отримала відзнаку і
стипендію від Університету Шеффілду на
продовження навчання для здобуття освіньокваліфікаційного рівня магістра.
У 2009 вступила на факультет політики
Університету Шеффілду. У 2010 отримала

Трудова діяльність

диплом Магістра міжнародної політики і права
(MA in Global Politics and Law).
Трудову діяльність розпочала у 2004 році, на
першому курсі Інституту. 4 роки працювала
неповний робочий день на посаді менеджера із
зовнішніх зв’язків та зв’язків з громадськістю
ТОВ «Фірма СЕНДІ», яка займається технічною
організацією масових заходів. Залишила роботу у
зв’язку із від’їздом на навчання за кордон.
Після отримання диплому повернулась до
України, де з вересня 2011 до вересня 2012
працювала pr-менеджером сіті-гайду gloss.ua.
Залишила роботу у зв’язку з від’їздом до Китаю,
де прожила три місяці.
Під час перебування в Китаї вела блог, який
завдяки соціальним мережам прочитало близько
30 000 людей. Після повернення на основі текстів
блогу створила інтерактивну книжку для
планшетів — на той час новий для України
формат книговидання.
У зв’язку з інтересом до нового формату видань
відкрила власне інтерактивне бюро, яке
спеціалізувалось на створенні електронних та
інтерактивних публікацій та маркетингу в
соціальних мережах (smm).
З серпня 2013 зареєстрована як фізічна особапідприємець.

Громадська діяльність

З червня 2015 офіційно працює в Громадській
організації «Громадський люстраційний комітет».
Під час навчання в Інституті міжнародних
відносин
була
членом
Секретаріату
Всеукраїнської
студентської
ради
при
Міністерстві освіти, менеджером із зовнішніх
зв’язків київського фестивалю «Студентська
республіка», заступником редактора журналу
Інституту
міжнародних
відносин
«Міжнародник».
У 2004 році була активним
Помаранчевої революції.

учасником

Під час навчання в Коледжі та Університеті
Шеффілду створила студентське самоврядування
в коледжі, була студентським представником
Комітету студентів та викладачів факультету
політики, членом політичного співтовариства,
членом Студенського союзу, ведучою радіо-

передачі на студентському радіо Університету.
З 2010 року займалась некомерційними
мистецькими
та
тревел-проектами
(організовувала виставки сучасного мистецтва та
благодійні заходи). Була дописувачем різних
видань (ART Ukraine, Корреспондент, bit.ua,
gloss.ua) про мистецтво, подорожі, стиль життя.
Під час Євромайдану приєдналась як волонтер до
громадської ініціативи люстраційний комітет, де
організувала роботу в соцмережах. Влітку у
складі офіційної делегації Національного
антикорупційного бюро та Антикорупційного
парламентського
комітету
зустрічалась
з
представниками Ради Європи.
Через рік і три місяці безперервної участі в
роботі громадської організації була обрана
Головою ради організації.
Коваль Андрій Георгійович
Дата і місце народження

На громадських засадах

Освіта

Народився 29 вересня 1968р. у м. Барі,
Вінницької області у сім’ї службовців.

Трудова діяльність

1986р. - радіотехнічний факультет Київського
політехнічного інституту (зараз – Національний
технічний університет України).
З 1994 по 1999рр. працював директором
будівельної компанії «Будимир».
З 1999 по 2003рр. працював заступником
директора транспортно-експедиційної компанії
«А.Р.Т. Логістик».
З 2003 по 2006рр. працював директором
Виробничої компанії «Інвестпроект».
Протягом 2006 - 2007р. працював операційним
директором транспортно-логістичного
підприємства «Грінко-Авто».
З 2007 по 2008рр. працював директором з
виробництва компанії «Аляска ЛД».
З 2008 по 2012 очолював компанії сферами
діяльності яких було виробництво та роздрібна
торгівля кондитерськими виробами преміямкласу.

2015-2016 р.р. – експерт Ради громадських
експертиз при Комітеті з питань запобігання і
протидії корупції ВРУ.
Маньковський Максим Вікторович
Форма працевлаштування
Дата і місце народження
Освіта
Трудова діяльність

На громадських засадах
Народився 7 червня 1968 року у м. Києві.
Одружений, виховує дитину.
У 2002 році закінчив Державний інститут
підготовки кадрів за спеціальністю менеджер
економіст.
1989 р. - Київський філіал Мінприбора СРСР,
лаборант
1992р. - УПМК ПСМО «Дормостострой»,
експедитор
1994 р. - «Ельф 91» декларант
З 1994 по 2000 р працював у фірмах ТОВ «Елін
Карго» на посаді керуючого МЛС та ТОВ «ЕлітЕкспрес» на посаді комерційного директора.
2002 – 2010 р.р. приватне підприємство «НМС»
директор. З 2010 року розвиваю власний бізнес у
сфері транспортної логістики.

Громадська діяльність

З 2009 по 2011 рік - Перший заступник голови
громадської організації «Кияни об'єднуємось»,
що бореться проти розкрадання Києва командою
Черновецького.
2010 р. - приймав участь у Податковому майдані.
З 2011 року - активіст громадських ініціатив
«Звільнимо Київ разом» та ВОЛЯ.
З грудня 2014 р. ~ секретар Громадської ради з
питань люстрації при Міністерстві
юстиції.

Мірошник Олена Олександрівна
Форма працевлаштування
Дата і місце народження
Освіта

На громадських засадах
12 листопада 1973 року, місто Харків, громадянка
України, незаміжня, має сина 1992 р.н.
1991- 1997 Харківська Національна юридична
академія ім. Ярослава Мудрого, Юристправознавець.

Трудова діяльність

2014 - теперішній час - ГО «Громадський
люстраційний комітет»: Засновник та член Ради
організації, керівник веб-проектів, проектний
менеджер.
2011 - 2012 - Креативне агентство Arriba!
Керівник проектів, керуючий агентства.
2010 - 2011 - Студія Турум-бурум. Керівник
проектів.
2009 - 2010 - Інформаційне агентство
«МедіаПорт». Шеф-редактор Порталу
«МедіаПорт».
2002 - 2005 - Студія Артемія Лебедєва,
українське відділення. Керівник проектів.
2000 – 2002 - Харківський громадський Фонд
місцевої демократії. Помічник директора,
керівник харківського інформаційного
представництва Міжнародного фонду
«Відродження».

Пеценчук Анатасія Олексіівна
Форма працевлаштування
Дата і місце народження
Освіта

Трудова діяльність

На громадських засадах
Народилася 22 жовтня 1992 року в місті
Погребище Вінницької області. Українка,
громадянка України. Незаміжня, дітей не має
У липні 2009 року вступила до ПВНЗ
«Європейський університет» (місто Київ),
юридичний факультет на денну форму навчання.
У червні 2013 року успішно склала державні
іспити, отримала базову вищу освіту за
спеціальністю «Правознавство» та кваліфікацію
бакалавр права, а у 2015 року отримала повну
вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та
кваліфікацію магістр права.
З березня 2010 року по березень 2011 року на 0,5
ставки працювала помічником юриста Страхової
компанії «Swiss Classic Life».
З травня 2011 року по листопад 2012 року
працювала адміністратором ТОВ «Інтермода
Трейд».
З січня 2013 року по серпень 2013 року
працювала юрисконсультом ТОВ «МАЯДО».
З листопада 2013 року по вересень 2014 року
займала посаду юриста відділу юридичної

експертизи
України.

Міністерства

охорони

здоров’я

З березня 2015 року по сьогоднішній день
працюю
помічником
народного
депутата
України.
Рябченко Тарас Олегович
Форма працевлаштування
Дата і місце народження

Освіта

На громадських засадах
Народився 18.05.1995 року в селі Перегонівка
Голованівського району Кіровоградської області,
громадянин України, неодружений, дітей не має,
безпартійний, до кримінальної відповідальності
не притягався.
В 2011 році закінчив ліцей «Наукова Зміна» у м.
Києві. В тому ж році вступив на юридичний
факультет
Київського
національного
економічного
університету
імені
Вадима
Гетьмана, на спеціальність «Правознавство».
У 2015 році отримав диплом бакалавра з
відзнакою
за
господарсько-правовою
спеціалізацією.

Чернявський Віталій Костянтинович
Форма працевлаштування
Дата і місце народження
Освіта

Трудова діяльність

На громадських засадах
Народився у 1988 році в місті Києві. Громадянин
України, неодружений, дітей не має
У 2005 році закінчив Київський природничонауковий ліцей №145 та поступив на навчання у
Київський
національний
економічний
університет ім. В. Гетьмана, який закінчив у 2010
році
отримавши
диплом
магістра
за
спеціальністю "Інформаційні системи в бізнесі і
державному управлінні".
У 2010-2014 роках працював бізнес-аналітиком у
розробці інформаційних систем в приватних
компаніях. З червня 2014 року по лютий 2015
року служив радіотелеграфістом окремого
відділення
зв'язку
другого
батальйону
спеціального призначення національної гвардії
України "Донбас".
З квітня 2015 року по теперішній час працює
помічником народного депутата на громадських
засадах.

Шабунін Віталій Вікторович
Форма працевлаштування
Дата і місце народження

На громадських засадах
Народився 26 листопада 1984 року в м. Рівне

Освіта

Трудова діяльність

Отримав ступінь спеціаліста у Рівненському
інституті слов’янознавства Київського
славістичного Університету за спеціальністю
«Країнознавство».
З жовтня 2011 р. й до нині – Голова правління ГО
«Центр протидії корупції»
З грудня 2007 р. по жовтень 2011 р. –
Консультант народного депутата України Лесі
Оробець.
З листопада 2006 р. по травень 2009 р. – Радник
Голови
Рівненської
обласної
державної
адміністрації Віктора Матчука.
З серпня по листопад 2006 р. – Директор
молодіжного інформаційно-ресурсного центру
м.Рівне.
З грудня 2008 р. по грудень 2010 р. - Голова
Всеукраїнської молодіжної ГО «Фундація
Регіональних Ініціатив». Європейські та
українські
експерти
визнали
ФРІ
найвпливовішою та найактивнішою молодіжною
організацією України в 2010 р. та 2011 р.
З березня 2006 р. по жовтень 2010 р.- Депутат
Рівненської міської ради.

