Біографічна довідка
ШМИГАЛЬ
Денис
Анатолійович

Пpацює

голова Івано-Франківської обласної
державної адміністрації

Громадянство

громадянин України

Число, місяць і рік
народження

15 жовтня 1975 року

Місце народження

м. Львів

Освіта

Повна вища‚ 1997 р.,
Державний
університет ”Львівська Політехніка”‚
менеджмент
у
виробничій
сфері
(машинобудування), інженер-економіст

Науковий ступінь, вчене
звання

Кандидат економічних наук – 2003 р.
(Інститут регіональних досліджень
Національної академії наук України)

Володіння мовами

українська, англійська, польська (вільно)

Нагоpоди, почесні звання

не має

Загальний стаж роботи

24 роки, 4 місяці

Вислуга в державному
органі

4 роки, 2 місяці

Депутат ради

не обирався

Стягнення

не має
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Трудова діяльність
04.1994 до 11.1995
11.1995 до 08.1997
10.1997 до 03.1998
03.1998 до 09.1999
09.1999 до 10.2003
11.2003 до 08.2005

09.2005 до 06.2006
06.2006 до 08.2008
09.2008 до 09.2009
09.2009 до 10.2009

10.2009 до 10.2009
10.2009 до 04.2011

08.2011 до 12.2011
01.2012 до 12.2012

менеджер ПП «О’кей» ; м. Львів
бухгалтер відділу неторгових операцій
валютного управління АК
«Електронбанк» ; м. Львів
бухгалтер ВАТ ”Львівський автобусний
завод”; м. Львів
провідний бухгалтер ЗАТ «З-Торговий
дім»; м. Львів
головний бухгалтер‚ директор з фінансів
ТзОВ «ЛА ДІС»; м. Львів
начальник фінансового відділу‚
начальник відділу управління фінансами
та економічного аналізу‚ директор з
економіко-стратегічного розвитку
ЗАТ «Львівський автобусний завод»;
м. Львів
заступник генерального директора ТзОВ
«ЛА ДІС»; м. Львів
директор з економіки ТзОВ
«Інвестиційна компанія «КомфортІнвест»; м. Львів
генеральний директор ТзОВ
«РОСАНІНВЕСТ»; м. Львів
помічник голови Львівської обласної
державної адміністрації відділу
забезпечення діяльності керівництва
апарату облдержадміністрації; м. Львів
т.в.о. начальника головного управління
економіки Львівської обласної державної
адміністрації; м. Львів
начальник головного управління
економіки Львівської обласної державної
адміністрації (01. 11. 2010 року – головне
управління економіки перейменовано в
головне правління економіки та
інвестицій); м. Львів
голова правління громадської організації
«Інститут регіонального розвитку»;
м. Львів
начальник головного управління
економіки та промислової політики
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01.2013 до 12.2013

01.2014 до 02.2014
04.2014 до 04.2014
05.2014 до 12.2014
01.2015 до 01.2017

01.2017 до 01.2018

01.2018 до 07.2019

08.2019 по цей час

Львівської обласної державної
адміністрації; м. Львів
директор департаменту економічного
розвитку‚ інвестицій‚ торгівлі та
промисловості Львівської обласної
державної адміністрації;
м. Львів
тимчасово не працював, перебував на
обліку у центрі зайнятості; м. Львів
помічник - консультант народного
депутата України; м. Київ
заступник начальника головного
управління Міндоходів Львівської
області; м. Львів
радник президента‚ віце-президент‚
генеральний директора‚ член Наглядової
ради ТзОВ ТВК «Львівхолод»;
м. Львів
затупник генерального директора з
соціальних питань ПАТ «ДТЕК
Західенерго»; м. Бурштин ІваноФранківської області
директор ДТЕК Бурштинська ТЕС‚
в. о заступник генерального директора з
соціальних питань ПАТ ”ДТЕК
Західенерго” в порядку заміщення посад;
м. Бурштин Івано-Франківської області
голова Івано-Франківської обласної
державної адміністрації;
м. Івано-Франківськ.

