
 

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

ВАСИЛИШИН МАКСИМ ІВАНОВИЧ 

 

Працює заступник директора департаменту – начальник управління 

регулювання природокористування та моніторингу департаменту екології та 

природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації  

Громадянство громадянин України  

Число, місяць і рік народження 02 травня 1984 року 

Місце народження м. Львів. 

Освіта вища, Львівський національний університет ім. Ів. Франка, 

спеціальність – правознавство, кваліфікація -  спеціаліст-юрист. Львівський 

регіональний інститут державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України, спеціальність - публічне 

управління та адміністрування, кваліфікація – магістр. 

Науковий ступінь, вчене звання  не має. 

Володіння мовами українською, англійською на розмовному рівні. 

Нагороди, почесні звання нагороджений Почесною грамотою голови 

обласної державної адміністрації "За мужність та героїзм, проявлені під час 

захисту державного суверенітету нашої держави в зоні Антитерористичної 

операції та з нагоди 25-річчя незалежності України", нагрудними знаками 

«Учасник АТО», «Ветеран війни», «За оборону Донецького аеропорту», 

бойовою медаллю «Захисник України». Нагороджений відзнакою 

Президента України «За участь у антитерористичній операції». 

Нагороджений Подякою голови обласної державної адміністрації за сумлінну 

працю, високий професіоналізм та Дня державної служби. Нагороджений 

годинником «Від голови облдержадміністрації» за мужність і героїзм, 

проявлені під час виконання завдань у зоні проведення антитерористичної 

операції та з нагоди 5-ї річниці героїчної оборони Донецького летовища. 

Нагороджений Почесної грамотою голови облдержадміністрації за високий 

професіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня юриста. 

Прийняття Присяги державного службовця 06 лютого 2006 року  

Ранг державного службовця 5 (28.11.2020) 

Категорія посади державної служби «Б» 

Загальний стаж роботи 13 років (станом на 28.11.2020) 

Стаж державної служби 09 років 07 місяців (станом на 28.11.2020) 

Стягнення не має 

 



Трудова діяльність: 

 08.2003 – 01.2006 – помічник адвоката ; 

 02.2006 - 02.2009 – провідний спеціаліст Львівського міжрайонного 

відділу з контролю за використанням та охороною земель;  

 04.2013 - 05.2014 – адвокат АО «Екс-Юре»; 

 08.2014 – 09.2015 – старший сержант, командир зенітно-артилерійського 

взводу - А 0284 (ІІІ батальйон 80 окрема десантно-штурмова бригада); 

А 2120 (122 окремий аеромобільний батальйон 81 окрема аеромобільна 

бригада). Учасник АТО, учасник бойових дій.  

 09.2017 і до цього часу - заступник директора департаменту – начальник 

управління регулювання природокористування та моніторингу 

департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної 

державної адміністрації. 

 

Додаткова інформація 

 2018 – підвищення кваліфікації в Львівському регіональному інституті 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України з питань запобігання корупції. 

 2019 – стажування у Тюрингійській вищій школі державного 

управління, м. Гота (Федеративна Республіка Німеччина). 

 2020 – аспірант Львівського регіонального інституту Національної 

академії державного управління при Президентові України. 


