АВТОБІОГРАФІЯ
Прізвище, ім’я, по-батькові: Кіраль Сергій Іванович
Число, місяць, рік і місце народження: народився 21 березня 1975 року в м.
Сокаль Сокальського району Львівської області.
Громадянство: громадянин України.
Час проживання на території України: безперервно проживаю на території
України протягом останніх 39 років.
Відомості про освіту: закінчив Сокальську середню школу з поглибленим
вивченням англійської мови №3 з відзнакою та в вересні 1992 року вступив до
Львівський державний університет ім. І.Франка, який закінчив в 1997 році з
дипломом спеціаліста, викладача англійської мови та літератури.
У 2002 році закінчив Львівський інститут менеджменту (перша приватна бізнесшкола в Україні) з дипломом спеціаліста з менеджменту організацій (сертифікат
MBA), дипломна робота на тему міжнародного бізнесу і фінансів. Випуск 2002
р. Дві вищих освіти в сфері знання мов та економіки і бізнесу було підкріплено
участю у великій кількості короткострокових семінарів та курсів, стажуванням
за кордоном, зокрема, в Іспанії в 2003 р.; RICHARD IVEY SCHOOL OF
BUSINESS, Університет західного Онтаріо (Канада), Києво-Могилянська бізнесшкола – участь в навчальних курсах тощо.
Відомості про трудову діяльність:
Ще перебуваючи на студентській лаві, розпочав свою професійну кар’єру
в якості перекладача з вільним робочим графіком та на замовлення проектів
міжнародної технічної допомоги отримав можливість попрацювати з десятками
фахівців в різних галузях економіки, котрі перебували в Україні та її регіонах з
місією обміну досвідом, працював у ВАТ «Буг», американських компаніях
«Ленд О’Лейкс» та «ACDI/VOCA», що фінансувалися за рахунок Агентства
США з міжнародного розвитку, в якій завершив співпрацю в американських
проектах в 2003 році на посаді менеджера проектів. За час роботи з 1996 по 2003
роки, за моєї участі було створено десятки громадських організацій в сфері
агробізнесу, проведено сотні навчань для малого і середнього бізнесу,
організовано поїздки стажування тощо.
З 2002 року, як приватний підприємець, надавав послуги в сфері
консалтингу, обробки інформації та підготовки бізнес-планів, інвестиційних
проектів, маркетингових стратегій для підприємств та організацій, зокрема, для
ТзОВ «Агропромпродукт» (попередник ВАТ «Концерну Хлібпром», ФПГ
«Росан» тощо). Окрім цього, з 2004 по 2005роки працював директором
департаменту маркетингу на ВАТ «Концерн Хлібпром», на якому впровадив
кілька успішних проектів, зокрема, ТМ «Хлібна хата», тощо. В 2006 році,
отримав можливість працювати на сході України, в м. Харкові, де надавав
послуги шведській компанії «Сканагрі» щодо реалізації проекту підтримки
аграрного сектору, за фінансової підтримки Європейського Союзу.
З 2008 року і по даний час працюю начальником управління
зовнішньоекономічних відносин та інвестицій, заступником директора
департаменту економічної політики Львівської міської ради. За час роботи було
укладено низку договорів про співпрацю та залучення інвестицій з
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міжнародними фінансовими організаціями, залучено інвесторів в пріоритетні
для розвитку міста напрямки та сформовано штат фахівців для виконання
поточних завдань. В 2010 році балотувався кандидатом в депутати від
Республікансько-Християнської Партії до Львівської міської ради.
Вільно володію українською (рідна), російською, англійською та
польською мовами, а також, французькою та іспанською на базовому рівні.
Досвідчений користувач комп’ютером та програмним забезпеченням.
Відомості про посаду (заняття), місце роботи:
Начальник управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій Львівської
міської ради.
Громадська робота (в тому числі на виборних посадах):
Громадську роботу не проводив. На виборні посади не обирався.
Партійність: Член політичної партії «Об’єднання “САМОПОМІЧ»
Склад сім’ї : одружений. Дружина Обозненко Наталія 1973 р.н., маю дві
доньки: Лук’яна 1999 р.н., Тереза 2010 р.н. та сина Дем’ян 2012 р.н.
Відомості про наявність чи відсутність судимості: Судимість відсутня
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С.І. Кіраль
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