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РЕЗЮМЕ 

Максименко Ярослав Володимирович 

 

 ОСВІТА 

 •У 2008 році закінчив Дружківську середню школу № 14 

 •У 2013 році закінчив Економіко-правововий факультету ДонНУ, спеціальність 

«Правознавство». 

 

 ДОСВІД РОБОТИ 

 Проходив практику влітку 2010 року у Адвокатській фірмі «Головань і 

партнери» 

 Проходив практику влітку 2011 року у Адвокатській фірмі «Головань і 

партнери» 

 З січня по травень 2011 року працював консультантом у юридичній клініці 

Економіко-правового факультету (Pro bono) 

 Жовтень-листопад 2011 року – проходив стажування у ЮФ «Альтер Его» у 

якості помічника юриста. 

 Лютий 2012 року - квітень 2013 року– працював у приватного адвоката Шейко 

В.В у якості помічника адвоката. 

 Квітень 2013 – лютий 2014 року – працював у Донецькому міськрайонному 

Управлінні Головного управління Держсанепідслужби України в Донецькій 

області на посаді Завідувача сектору правового та кадрового забезпечення. 

 З лютого 2014 року працюю у Головному управлінні Держсанепідслужби 

України в Донецькій області на посаді в.о. завідувача Сектора правового 

забезпечення. 



 

 ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 •З 2008 – член Ліги студентів АПУ 

 •З травня 2009 по квітень 2011 – Голова Донецького обласного осередку Ліги 

студентів АПУ. За час головування було проведено 7 Всеукраїнських заходів: ХІ та ХІІ 

Всеукраїнські змагання з господарського права та процесу ім. професора С.З. 

Михайліна, VI та VII Всеукраїнські змагання з кримінального права та процесу 

«Майстерність судової промови», І Всеукраїнська школа з земельного права, І 

Всеукраїнський форум «Захист прав юридичних осіб з України у Європейському суді з 

прав людини», а також був співорганізатором І Східноукраїнського форуму з 

корпоративного права. 

 •2009 – 2012 рр. – Директор ОГО «Молодіжний центр правничих досліджень» 

 •З листопада 2009 – член Координаційної ради молодих юристів при Головному 

управлінні юстиції в Донецькій області. 

 •З лютого 2010 – член Всеукраїнської дебатної академії 

 •З квітня по грудень 2011 – член Правління Ліги студентів АПУ, Координатор 

Східного регіону України 

 •Травень 2011 – співзасновник ВМГО «Федерація дебатів України», член Наглядової 

Ради 

 

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ 

Характер спокійний, урівноважений, але свої погляди відстоюю активно та 

аргументовано, відповідальний, доброзичливий, комунікабельний, вмію аналізувати та 

логічно мислити, є практичний досвід у побудові команди. Як хобі розцінюю заняття 

вокалом. Шкідливих звичок не маю. 

 

 ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ 

 •Володію українською та російською мовами, вивчаю англійську мову. Рідна мова – 

українська. 

 •Практичний досвід роботи з комп’ютером. 


