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Депутатська діяльність
Брав активну участь у всіх, без винятку, пленарних засіданнях Львівської
обласної ради, а також засідання президії, постійної та тимчасових
депутатських комісій. Також у Круглих столах та депутатських слуханнях.
Був автором та співавтором понад двох десятків заяв і звернень
Львівської обласної ради. Мав понад 70 виступів з трибуни Львівської обласної
ради та з місця по усіх важливих питаннях, які слухались на сесіях Львівської
обласної ради.
Провадив активну діяльність в постійній депутатській комісії з питань
контролю за ефективністю виконання державних і обласних програм та рішень
ради, не пропускав засідань комісії без поважних причин, взяв участь в 11
засіданнях комісії, ретельно вивчав усі питання, які розглядалися на комісії,
брав участь у двох виїзних засідання комісії. Постійно виконував обов’язки
заступника голови цієї комісії, а з листопада 2014 року – виконував обов’язки
голови цієї комісії. Основна увага роботи комісії була зосереджена на контролі
за ремонтними роботами на дорогах Львівщини, належним військовим та
медичним забезпеченням воїнів АТО, виконанням програми оздоровлення
дітей, захисті інформаційного простору, розслідуванні злочинів вчинених
посадовцями та силовими структурами під час Революції гідності тощо.
Під час Революції гідності як депутат обласної ради сприяв
безперешкодному переміщенні транспорту та вантажів на Київський Майдан,
допомагав в організації порядку в зайнятій протестувальниками приміщенні
Львівської обласної державної адміністрації, налагодженні функціонування
управління областю в час відсторонення від влади представників команди
Януковича.
Як депутат скерував понад два десятки особистих та колективних
депутатських звернень в різні органи влади.
Подав 11 депутатських запитів, підтриманих сесією обласної ради.
Провів понад 100 особистих прийомів громадян та зустрічей з виборцями
у містах Львів, Дрогобич, Трускавець, Стрий, Дрогобицькому, Стрийському та
Жидачівському районах.
Надав депутатську матеріальну допомогу 70 мешканцям Львівщини (у
тому числі підписав 36 колективних подань) на загальну суму 77000 грн.

Політична діяльність
Член політичної партії УДАР (Український демократичний альянс за
реформи) Віталія Кличка та однойменної фракції у Львівській обласній раді. В
грудні 2014 року обраний головою фракції УДАР Віталія Кличка у Львівській
обласній раді.
Брав активну участь у діяльності обласного партійного осередку та
Личаківської районної організації партії, активно співпрацював із партійними
організаціями УДАРу в містах Дрогобич, Трускавець, Стрий, Дрогобицькому та
Стрийському районах.
Під час Президентської виборчої кампанії був довіреною особою
кандидата в Президенти України Петра Олексійовича Порошенка в 127-му
Дрогобицькому виборчому окрузі. Разом із командою було досягнуто одного з
найвищих результатів в Україні.
Під час виборів до Верховної ради України був довіреною особою
кандидата в народні депутати від Блоку Петра Порошенка Андрія Богдановича
Кота по 126-му виборчому округу (Стрийський та Жидачівський райони).
Громадська діяльність
Брав активну участь в діяльності громадських організацій Зарваницька
ініціатива та Народний контроль: круглих столах та публічних заходах.
Головна увага моєї громадської діяльності була зосереджена на популяризації
підписання Україною Асоціації із Європейським Союзом. Поряд з тим було
проведено ряд місцевих соціальних акцій, зокрема «Три гривні за проїзд» тощо.
З перших днів розгортання протестних акцій взяв активну участь в
сприянні
Львівському
Майдану
та
організації
масового
виїзду
протестувальників до Києва, був одним із засновників та активістів Комітету
Майдану Львівщини. Провів багато часу учасником акцій протесту в Києві, був
організатором і постійним учасником акцій у Львові, співавтором численних
заяв і звернень, неодноразово виїжджав в райони Львівщини для організаційної
допомоги на місцях та участі в протестних акціях.
Намагався багато часу і сил віддавати посильній участі у протистоянні
російській агресії та відновленні територіальної цілісності України, допомозі
воїнам АТО, пораненим та сім’ям загиблих і постраждалих учасників АТО.
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