
лютий 2022 р. - до тепер - Директор з 
політики та адвокації у БО "100% 
життя"
З вересня 2010 р.  - Голова Правління 
БО "БТ "Мережа" м.Львів".
З 2018 р. - викладач Українського 
католицького університету.
З 2018 р. - заступник голови 
Координаційної ради з питань 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим 
соціально небезпечним хворобам при 
Львівській обласній державній 
адміністрації.
З 2018 р. - член Координаційної ради з 
питань сімейної політики при ЛОДА.
З 2018 р. - Експерт-консультант БО 
"Світло надії".
березень 2019 - грудень 2019 рр. - радник 
заступника голови Львівської 
обласної ради з соціальних та 
медичних питань.
з 2019 р. - Експерт-консультант у БО 
"TBpeopleUkraine".
З січня 2020 р. - заступник голови 
Госпітальної ради Львівського
госпітального округу.

 

Ділові якості: 
мобільність, 
відповідальність,  
ініціативність, 
здатність приймати 
рішення.
Водійські права
категорії "B", "C".

 
 

ДОДАТКОВА
ІНФОРМАЦІЯ

ТИГАЧ
ДМИТРО

           ДОСВІД РОБОТИ

Активний учасник БО "100% життя" понад
10 років.
Понад 11 років (з вересня 2010 р. і до
сьогодні) - Голова Правління БО "БТ
"Мережа"м.Львів".
Понад 10 років співпраці із ключовими
регіональними та національними ЗМІ,
постійний учасник профільних радіо

     та телепрограм.  
     

КОНТАКТНА 
ІНФОРМАЦІЯ

Тел. 067 314 09 20
e-mail: tygach.dmytro@gmail.com
Fb: Dmytro Tygach

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimyc3j3M_1AhU357sIHTFjDFAQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Ftbpeopleukraine.com%2F&usg=AOvVaw3WRi-noFWnK7tLbKPuRU4R


Дмитро ТИГАЧ 
 
Особиста інформація: 
Електронна адреса: tygach.dmytro@gmail.com 
Телефон: +38 067 314 09 20 
Дата і місце народження: м. Львів, 19.10.1984 р. 
Громадянство: громадянин України 
 
Освіта:   

 
● З 2018 р. – до сьогодні - Львівський регіональний інститут державного управління, 

спеціальність «державне управління».  
● 2008 р.  - 2013 р. - Прикарпатський інститут ім. Грушевського Міжрегіональної 

академії управління персоналом, спеціальність «психологія». 
 
Досвід роботи:  
 

● З лютого 2022 р. - по теперішній час - Директор з політики та адвокації БО “100% 
життя” 

● З вересня 2010 р.– по теперішній час - голова правління БО «БТ «Всеукраїнська 
мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» м. Львів». 

● З березня 2019 р. – до сьогодні – радник заступника Голови Львівської обласної ради 
з соціальних та медичних питань.  

● 2018-2021 рр.  - експерт з бюджетної адвокації. Впродовж 2021 р. у Львівській області 
адвокатував залучення коштів на соціальний супровід ВІЛ-позитивних осіб (860 тис. 
грн.), на соціальний супровід людей, які хворіють туберкульозом (1 млн. 200 тис. грн.), 
соціальний супровід учасників ЗПТ (460 тис. грн.), соціальний супровід ЧСЧ та СП (165 
тис грн.). 

● 2019 - 2021 рр. -  менторський супровід організацій в процесі залучення бюджетних 
коштів 

● Вересень 2018 р. – березень 2019 р. - регіональний спеціаліст з питань гендерно 
зумовленого насильства в рамках впровадження проекту "Комплексний підхід до 
вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні", що реалізується за 
сприяння Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA). 

● 1 липня  2011 р. по теперішній час - керівник проекту “Розширений доступ до послуг 
ЛЖВ”  за фінансової підтримки Глобального фонду зі СНІДом, туберкульозом і 
малярією. 

● З жовтня 2013 р.- по листопад 2014р. керівник проекту «Свобода від насильства: 
розширення прав та можливостей дівчат і жінок у складних життєвих обставинах» за 
підтримки Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського 
здоров`я» 

● З квітня 2014 р. – керівник проекту Розбудова адміністративних послуг медичної та 
соціальної сфери» за підтримки Європейського Союзу 

● З листопада 2014 р-по теперішній час тренер по проведенню тренінгів для медичного 
персоналу Львівської області,на тему зменшення стигми і дискримінації серед 
медичного персоналу.За підтримки ВБО ВМ ЛЖВ,USAID(Respect). 

● З Вересня 2014 по Січень 2015 керівник проекту облаштування консультативно-
тренінгового центру для заходів в рамках протидії поширення епідемії ВІЛ_СНІД у 
Львівській області. За підтримки PACT,USAID. 



● З вересня 2014 - керівник проекту Respect  Зменшення стигми та дискримінації, 
пов’язаної з ВІЛ, до представників найвищого ризику в медичних закладах м. Львів,за 
підтримки ВБО ВМ ЛЖВ(USAID) 

● З квітня 2014 р – по Серпень 2014р. залучений експерт у проекті «Розширення доступу 
регіональних спільнот ЛЖВ до місцевих фінансових ресурсів» за підтримки Інституту 
розвитку суспільних інновацій  

● 2013,вересень – регіональний координатор проекту «Дослідження якості медичних 
послуг в медичних закладах» 

● 2013, червень – регіональний координатор міжнародного проекту «Дослідження 
індексу стигми  ЛЖВ» у Львівській області 

● липень 2011 р. – червень 2012 р.– експерт у проекті «Створення і підтримка міських 
між секторальних координаційних механізмів з ВІЛ/СНІД» 

● 01 лютого-31 травня 2011 р.– Залучений експерт з регіонального розвитку спільноти 
ЛЖВ у містах Броди та Червоноград. 

● 01 січня-31 травня 2011 р. – Залучений експерт з моніторингу міських Координаційних 
рад з протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІД у Львівської області (Червоноград, Сокаль, 
Золочів, Жовква) 

● 2010, вересень – регіональний координатор міжнародного проекту «Дослідження 
індексу стигми  ЛЖВ» у Львівській області 

● з 2009 р. по 2010 р. – соціальний працівник, Львівське обласне відділення ВБО 
«Всеукраїнська мережа ЛЖВ», проект «Соціальна та психологічна допомога ВІЛ-
позитивним м. Львова та області». 

 
Додаткове навчання (семінари, тренінги): 
 

● Інтенсивний тренінг по програмі mini MBA. Ernst&Young Ukraine 
22-26 лютого 2016 року. М. Київ Україна 

● Учасник зустрічі Євросоюзу  “Зустріч громадянського суспільства” Грузія,Тбілісі 5-9 
вересня 2013 року. 

● Учасник тренінгу “Інновації та менеджмент у сфері надання послуг ВІЛ+ людям”        
ВБО ВМ ЛЖВ м.Київ 24-26 липня 2012 р. 

● Учасник семінару ”Консультування з питань залежності від алкоголю та наркотиків”  
Фонд Стефана Батори. Польша, Варшава, 20–24 березня 2012 р. 

● Учасник засідання генеральної асамблеї ООН –США, Нью-Йорк 6-9 квітня 2011 р. 
● Учасник Національної науково-практичної конференції з питань ВІЛ-інфекції/СНІД,15-

17 листопада 2010 р. 
● Учасник семінару «Надання допомоги хворим на ВІЛ/СНІД», м. Львів (Брюховичі) 

УГКЦ 15-17 жовтня 2010 р. 
● Учасник тренінгу «Основи менеджменту НДО», ВБО ВМ ЛЖВ,м. Київ, вересень 2010 

р. 
● Учасник тренінгу «Написання  проектів», МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в 

Україні», Львів, червень 2010 р. 
● Учасник тренінгу «Фандрайзинг» - ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій»,            м. 

Ірпінь, травень 2010 р.  
● Учасник тренінгу «Робота в команді», «ВБО Всеукраїнська мережа людей, які живуть 

ВІЛ/СНІД», м. Львів, квітень 2010 р.  
● Учасник тренінгу «Фандрайзинг», ВБО «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій», м. Одеса, 

квітень 2010 р.  
● Учасник тренінгу «Профілактика туберкульозу на робочих місцях»,  ЛМГО «Клуб 

«Рубікон», м. Львів, травень 2009 р.  



● Учасник тренінгу «Структура та створення НГО», ЛМГО «Клуб «Рубікон», січень 
2009 р.  
 

Додаткова інформація 
● У 2013 році нагороджений відзнакою  «За результативну співпрацю з бізнесом» ВБО 

«Всеукраїнська мережа ЛЖВ; 
● В 2010 році нагороджений відзнакою «За ініціативність та динамічний розвиток 

Львівського обласного відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»; 
● Ділові якості:  мобільність, відповідальність,  працьовитість, гнучкість, здатність до 

прийняття рішень, здатність до навчання; 
● Постійний учасник соціальних форумів, семінарів, круглих-столів, постійний гість 

радіоефірів та телевізійних програм, на яких висвітлюються проблемні моменти та 
актуальні новини щодо тенденцій розвитку соціальної сфери; 

● Володіння комп’ютером: досвідчений користувач (Word, Excel, PowerPoint, Internet); 
● Водійське посвідчення категорії «В», «С»  маю власний автомобіль. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 5 липня 2022 р.                                 

 
 
 
 
 

Дмитро ТИГАЧ 


