
АВТОБІОГРАФІЯ 
 

Оксенюк Сергій григорович народився 18 квітня 1982 року в селі Андріївка Покровського району 

Дніпропет-ровської області. 

Трудову діяльність розпочав відразу після армії, працював в районному водоканалі Покровського 

району Дніпропетровської області. 

З серпня 2007 по жовтень 2008 року працював старшим слідчим з розслідування економічних 

злочинів у сфері економіки слідчого відділу Кіровського РВ ДМУ МВС України в Донецькій області. 

З жовтня 2008 по травень 2010 – начальник відділу дізнання Кіровського РВ ДМУ МВС України в 

Донецькій області. 

З вересня 2010 по травень 2011 – провідний фахівець відділу економічної безпеки служби безпеки і 

захисту інформації ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК». 

З травня 2011 по лютий 2012 року перебував на посаді начальника відділу економічної безпеки 

служби безпеки і захисту інформації ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК». 

З лютого 2012 по лютий 2014 року – начальник служби безпеки і захисту інформації ПАТ 

«УКРБІЗНЕСБАНК». 

З лютого 2014 по жовтень 2014 року – заступник голови  правління ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК». 

З жовтня 2014 по січень 2015 року виконував обов’язки голови правління ПАТ 

«УКРБІЗНЕСБАНК». 

В травні 2017 році отримав адвокатське посвідчення, являюсь засновником адвокатської компанії 

ТОВ Європраво. 

З жовтня 2017 року по черень 2018 року викладач кафедри управлінських технологій Університету 

економіки і права «КРОК». 

Досвід роботи на керівних посадах дав можливість розкрити талант керівника, проявити лідерські 

якості та організаторські здібності. Маю наміри реалізуватись і як політик. Впевнений, що можу бути більш 

корисним своїй Державі. 

З 2015 року активно займаюсь громадською діяльністю. Задля реалізації багатьох суспільно-

корисних планів мною створено такі інституції: 

Громадська організація «ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР ГОРОДЯН «ПЕРСПЕКТИВА».  

Благодійна організація «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ МІСТА 

«ПЕРСПЕКТИВА».  

Є також засновником та лідером політичної партії «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ГОРОДЯН 

«ПЕРСПЕКТИВА». 

На сьогодні через громадську діяльність допомагаю ветеранським організаціям, переселенцям, 

дитячим садкам, школам і лікарням мікрорайону Виноградарь Подільського району м. Києва. Вважаю, що 

популяризація спорту та здорового способу життя – має стати основою виховного процесу молоді. Сам 

подаю приклад: заснував та підтримую спортивну команду з кікбоксингу «Перспектива», яка за підсумками 

2015-2017років, займає перші місця в Україні. 

Мій життєвий досвід та робочий шлях навчили мене знаходити спільну мову з людьми самого 

різного віку та статусу, почувати себе вільно з представниками самих різних професій та соціальних верств. 

Я знаю, розумію та намагаюся сприяти вирішенню потреб та інтересів людей. А вони підтримують та 

поважають мене за послідовність, людяність, принциповість та активну громадську позицію.  

Мрію, щоб наші діти отримали вільну та сучасну країну. Працюю та готовий далі багато працювати 

задля своєї мети. 


