
 

 БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

___Грабський Павло Павлович_____ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Працює     першим  заступником    голови    Самбірської   районної   державної 

адміністрації___ 

(посада, структурний підрозділ, найменування органу, в якому працює) 

Громадянство ___громадянин України___________________________________ 

Число, місяць і рік народження _14 квітня 1992 року_______________________ 

Місце народження _Україна, Львівська область, Старосамбірський район 

м. Хирів_____________________________________________________________ 
                           (країна, область, місто, район, село) 

Освіта _вища, 2011 р, Національний університет «Львівська політехніка», 

філологія, бакалавр за напрямком філологія, 2012 р. Національний університет 

«Львівська політехніка», прикладна лінгвістика та комп’ютерні технології, 

спеціаліст, лінгвіст-інфоматик, перекладач англійської та німецької 

мов._________________________________ 
(освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу, дата закінчення, 

спеціальність та кваліфікація) 

Науковий ступінь, вчене звання  не має__________________________________ 

Володіння мовами _ англійською, німецька – високий рівень, російська, 

польська - розмовний рівень____________________________________________ 
                                                                           (якими, рівень володіння) 

Нагороди, почесні звання _не має_______________________________________ 

Прийняття Присяги державного службовця__-____________________________ 
                                                        (дата прийняття) 

Ранг державного службовця  ___-_______________________________________ 
                                                           (дата присвоєння) 

Категорія посади державної служби ____-______________________________ 

                                                                      (на дату заповнення біографічної довідки) 

Загальний стаж роботи ___3 роки 8 місяців _______________________________ 

Стаж роботи в державних органах 1 рік 7 місяців__________________________  

Стягнення ____не має________________________________________________ 
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      (які, ким і за що накладені) 

Трудова діяльність: 

З 01.09.2007 до 31.12.2012 Навчання в Національному університеті «Львівська 

політехніка» м. Львів 

З 02.07.2007 до 14.08.2007 Підсобний робочий Слохинівського цегельного заводу, 

м.Добромиль Старосамбірського району Львівської області 

З 22.07.2008 до 05.09.2008 Підсобний робочий Слохинівського цегельного заводу, 

м.Добромиль Старосамбірського району Львівської області 

З 27.07.2009 до 12.09.2009 Підсобний робочий Слохинівського цегельного заводу, 

м.Добромиль Старосамбірського району Львівської області 

З 02.08.2010 до 11.09.2010 Підсобний робочий Слохинівського цегельного заводу, 

м.Добромиль Старосамбірського району Львівської області 

З 01.01.2013 до 31.05.2014  Тимчасово не працював. 

З 01.06.2014 до 25.02.2015 Виплата допомоги по безробіттю Старосамбірським 

районним центром зайнятості. 

З 26.02.2014 до 16.10.2018 Тимчасово не працював 

З 17.10.2018 до 17.10.2019 Працівник продукції, координатор компанія «DELL» 

м. Лодзь Республіка Польща  

З 01.07.2021 до 16.02.2023 

 

З 17.02.2023 до цього часу 

Заступник     голови     Самбірської     районної   державної 

адміністрації, м. Самбір Львівської області 

Перший заступник     голови     Самбірської     районної   

державної адміністрації, м. Самбір Львівської області 

 

 

  

 

 

Головний спеціаліст відділу 

 управління персоналом  апарату  

Самбірської районної державної адміністрації     _________           О. ЛАГДАН 
 

   21.02.2023   

(дата складання) 


