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Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС на участь  
в установчих зборах з обрання складу громадської ради при  

Львівській обласній державній адміністрації 
 

 Прізвище, ім’я по батькові: Болюбаш Андрій Романович 
 Працює: Голова громадської організації «Розвиток Громади», Адвокат, Апарат 
Верховної Ради України – помічник народного депутата України із застосуванням Закону 
України «Про державну службу» 
 Число, місяць, рік і місце народження: 10 серпня 1987 року народження 
 Освіта: Вища 

Науковий ступінь, вчене звання: відсутній 
Володіння мовами: російська, англійська, польська 
Нагороди, почесні звання: відсутні 
Є експертом у галузі (обов’язково) : гуманітарна сфера 

 

Трудова діяльність: 
 

- 01.07.2005 року працюю на громадських засадах на посаді секретаря судових засідань 
Франківського районного суду м. Львова; 

- 15.06.2006 року призначений на посаду секретаря судових засідань Франківського 
районного суду м. Львова;  

- 18.10.2006 року звільнений із посади секретаря судових засідань у зв»язку із призовом 
на військову службу; 

- 2006-2007 повітряно - десантні війська України, військова частина А0284, розвідник-
кулеметник, військовий квиток серії СО №187246. 

- 12.11.2007 року призначений на посаду секретаря судових засідань Франківського 
районного суду м. Львова; 

- 12.11.2009 року присвоєно 12 ранг 6 категорії посад державного службовця; 
- 10.05.2010 року переведений на посаду консультанта з кадрових питань та судової 

статистики (завідувач кримінальної канцелярії) Франківського районного суду м. Львова; 
- 12.11.2011 року присвоєно черговий 11 ранг 6 категорії посад державного службовця; 
- 18.11.2011 року звільнений з посади консультанта Франківського районного суду м. 

Львова відповідно до п.1 ст. 36 КЗпП України; 
- 16.12.2011 року призначений на посаду «юрист» Юридичної компанії «Мицик і 

Партнери»; 
- 13.01.2012 року звільнений з посади «юрист» Юридичної компанії «Мицик і 

Партнери»; 
- 16.01.2012 року призначений на посаду «старший юрист» Юридичної компанії 

Фінансово Правовий Союз м. Києва; 
- 04.06.2012 року переведений на посаду «заступник директора» Юридичної компанії 

Фінансово Правовий Союз м. Києва; 
- 29.09.2012 року і по теперішній час працюю Адвокатом (Національна асоціація 

адвокатів України; Рада адвокатів Львівської області), свідоцтво про право на зайняття 



Гаряча лінія: (032) 235 55 03, офіс: (032) 235 55 04, моб.: +38 (067) 310 77 87  
info@rozvytok-hromady.com, www.rozvytok-hromady.com 

79000, м. Львів, пр. Шевченка 7, 4 поверх, оф.27 

адвокатською діяльністю №2058 – рішення Львівської обласної кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатур від 29.09.2012 року №14. Сертифікат серії ЛВ №02\14 про 
участь у заході підвищення кваліфікації адвокатів; Сертифікат сері АА №007211 про участь у 
заході підвищення кваліфікації адвокатів; Сертифікат сері АА №000675\с про участь у заході 
підвищення кваліфікації адвокатів; Сертифікат сері ЛВ №05\14 про участь у заході 
підвищення кваліфікації адвокатів; Сертифікат сері ЛВ №06\14 про участь у заході 
підвищення кваліфікації адвокатів; Сертифікат сері ЛВ №02\15 про участь у заході 
підвищення кваліфікації адвокатів. 

- 01.04.2014 року звільнений з посади «заступник директора» Юридичної компанії 
Фінансово Правовий Союз м. Києва.  

- 02.05.2014 року призначений на посаду «начальник юридичного відділу» Товариства з 
обмеженою відповідальністю «КАЛУШ-ТРАНС». 

- 01 вересня 2014 року звільнений з посади «начальник юридичного відділу» 
Товариства з обмеженою відповідальністю «КАЛУШ-ТРАНС» відповідно до п.1 ст. 36 КЗпП 
України. 

- 09 лютого 2015 року – по теперішній час працюю на посаді «помічник-консультант 
народного депутата України», присвоєно 7 ранг 4 категорія посад державного службовця.  

 

Громадська діяльність 
 

 Керівник громадської організації «Розвиток Громади» з 24. 06. 2014 року. 
 Член Громадської ради при Управлінні Служби безпеки України у Львівській області. 
 Член Громадської ради при Головному управлінні юстиції у Львівській області. 
 Брав участь у форумі "Україна в умовах неоголошеної війни з Росією", організаваному 
за підтримки та особистої участі Міністра інформаційної політики України Юрія Стеця. 
 
 
Контактна інформація: 
 
Тел. роб, моб: +380673705335, 
e-mail (обов’язково): bolyubash.andriy@gmail.com 
 


