
Бардис Андрій Вікторович 

АВТОБІОГРАФІЯ 

Я, Бардис Андрій Вікторович, 17.01.1988 року народження, місце народження: 
м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області. 

Громадянин України. На території України проживаю постійно з часу 
народження. 

Освіта: Вища. 

 2007 - 2012: Київський національний університет культури і мистецтв, Музейна 

справа та охорона пам'яток історії і культури, Магістр. 

Володіння іноземними мовами: Англійська. 

Місце роботи, посада: Фізична особа-підприємець. 

Відомості про трудову діяльність: 

 2012 - 2014: Апарат Верховної Ради України, Помічник-консультант народного 

депутата України Іллєнка А. Ю. 

 З 2015 - Фізична особа-підприємець 

Відомості про громадську діяльність: 

 2009 - теперішній час: Член громадської організації "Українська Студентська 

Свобода". 

 2017 - теперішній час: Член громадської організації «Центр реабілітації і адаптації 

інвалідів та учасників бойових дій» 

Партійність: Член політичної партії Всеукраїнське об'єднання 

"Свобода" з 2010 року. 

Cімейний стан: одружений. 

Місце проживання: м. Київ 

Контактний телефон: 093-6476797. 

Електронна пошта: a.bardys@gmail.com. 
Сторінка на фейсбуці: https://www.facebook.com/a.bardys 

Судимості відсутні. 

_________________ Бардис Андрій Вікторович 

Дата: «10» травня 2017 р. 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/a.bardys


Мотиваційний лист Бардиса Андрія Вікторовича – уповноваженого 

представника Громадської організації «Центр реабілітації і адаптації 

інвалідів та учасників бойових дій», про цілі та наміри участі в 

Громадській раді при Дніпровській районній у місті Києві державній 

адміністрації 

 

Я, Бардис Андрій Вікторович, з 2009 року займаюся активною 

громадською та правозахисною діяльністю, зокрема у Дніпровському районні, в 

якому постійно проживаю. Крім того, з 2012 року і по 2014 роки працював 

помічником-консультантом народного депутата України Іллєнко Андрія 

Юрійовича. З 2014 року активно займаюся волонтерською діяльністю 

спрямованою на допомогу українським військовим. У зв’язку із здійсненням 

зазначеної вище діяльності, маю великий досвід спілкування із громадянами та 

взаємодії із органами державної влади та їх посадовими особами, внаслідок 

чого знаю багато проблемних питань у взаємодії органів державної влади, 

зокрема Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації з 

громадянами та інститутами громадянського суспільства.   

 Враховуючи вищевикладене, метою моєї участі в Громадській раді при 

Дніпровській районній у місті Києві державній адміністрації є передусім 

здійснення громадського контролю за діяльністю Дніпровської районної у місті 

Києві державної адміністрації, сприяння врахуванню Дніпровською районною 

у місті Києві державною адміністрацією громадської думки під час формування 

та реалізації державної політики в районні, сприяння реалізації громадянами 

конституційного права на участь в управлінні державними справами, сприяння 

громадянам у комунікації із Дніпровською районною у місті Києві державною 

адміністрацією, брати участь в організації публічних заходів для обговорення 

актуальних питань розвитку Дніпровського районну міста Києва. 

 


