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Народився 11 лютого 1977 року в місті Кривий Ріг.
У 2000 році з відзнакою закінчив Київський національний економічний
університет, у 2008 році - з відзнакою Open University Business School.
З 2001 по 2004 рік пройшов трудовий шлях від спеціаліста І категорії до
заступника начальника фінансово-економічного управління Державної акціонерної
компанії "Укррудпром".
З 2004 по 2005 рік - начальник бюро Центру управління витратами ВАТ
"Центральний гірничо-збагачувальний комбінат".
З 2005 по 2006 рік - начальник бюро відділу удосконалення виробничої
діяльності ВАТ "Північний гірничо-збагачувальний комбінат".
У період з квітня по жовтень 2006 р. - експерт з гірничорудних підприємств
Управління стратегії та інвестицій гірничорудного дивізіону ТОВ "Метінвест Холдинг".
З листопада 2006 по червень 2007 р. - головний спеціаліст Департаменту
металургійної промисловості Міністерства промислової політики України.
З липня 2007 по вересень 2008-го - начальник інформаційно-аналітичного
відділу ТОВ "Інститут стратегічних досліджень".
З жовтня 2008 по 16 березня 2010 р. - директор галузевого інформаційного
агентства ТОВ "Агентство промислової політики".
З березня 2010 по жовтень 2011 р. - заступник Міністра промислової політики
України.
З жовтня 2011 по січень 2012 р. - директор зі стратегії ТОВ "Інститут
стратегічних досліджень".
З січня 2012 року
роботодавців підприємств
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ІНФ ОРМ АЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського суспільства
Всеукраїнське об'єднання обласних організацій роботодавців підприємств
металургійного комплексу «Федерація металургів України»

Найбільш значимі проекти, що були реалізовані за участі Федерації металургів
України протягом останнього року, відносяться:
1.
робота в складі спільної робочої комісії сторін з підбиття підсумків
виконання Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації
соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки
(діючої на даний час, до укладання Генеральної угоди на новий строк], а також робота
в складі робочої групи з проведення колективних переговорів, підготовки проекту та
укладання Генеральної угоди на новий строк (орієнтовно на 2015-2017 роки).
Предметом зазначеної Генеральної угоди (в розробці якої брала участь
Федерація металургів України), а також проекту нової Генеральної угоди виступає ряд
взаємних зобов'язань Уряду і соціальних партнерів, зокрема, у сфері формування та
реалізації державної регуляторної політики:
забезпечення прозорої регуляторної політики, забезпечення поліпшення
умов роботи бізнесу при внесенні змін до законодавства;
дерегуляція підприємницької діяльності шляхом скорочення документів
дозвільного характеру;
застосування
декларативного
принципу,
лібералізації
процедур
здійснення нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
забезпечення дотримання процедури погодження із соціальними
партнерами проектів нормативно-правових регуляторних актів.
2.
робота в складі робочої групи з розробки положення про Державну службу
України з питань праці;
3.
робота в складі робочої групи (та створених підгруп) з перегляду та
вдосконалення нормативно-правових актів з питань державного нагляду (контролю)
за дотриманням законодавства про працю, охорону та гігієну праці, а також
удосконалення законодавства у цих сферах при Державній службі України з питань
праці;
4.
участь в роботі робочих груп, круглих столів з питань оптимізації
кількості функцій державного нагляду (контролю), які виконуються органами
виконавчої влади;
5.
періодичне н
актів центральних органіи
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