Податкове право

Юрист

Сорокін Михайло Сергійович
34 роки
Харків

Контактна інформація
Щоб переглянути контакти вам необхідно увійти в профіль компанії або
зареєструватись

Спільна інформація про кандидата
Напрямок юриспруденції

Податкове право
Судовий процес
Інше
Вид зайнятості

Повна
Вид діяльності

Юристи
Досвід роботи

Робота в держструктурах
Роботи в органах судової системи
Мови

українська
російська

Резюме

Сорокін Михайло Сергійович

Юрист, 25000 гривень
Повна зайнятість, віддалена робота.

Вік: 32 роки
Місто: Харків

Контактна інформація:
+380506077200, sorokinms@ukr.net

Досвід роботи:
Помічник судді Другого апеляційного адміністративного суду
З 14.07.2020 по 10.03.2021 (7 місяців 24 дні)
Забезпечення підготовки та організаційного забезпечення судового процесу,
підготовка проектів судових рішень, виконавчих документів, запитів, листів, інших
матеріалів, пов’язаних із розглядом конкретної справи, підбір та аналіз
законодавства, релевантної судової практики, користування базами даних.

Помічник судді патронатної служби Харківського окружного адміністративного
суду
З 15.03.2011 по 16.06.2020 (9 років 3 місяці)
Забезпечення підготовки та організаційного забезпечення судового процесу,
підготовка проектів судових рішень, виконавчих документів, запитів, листів, інших
матеріалів, пов’язаних із розглядом конкретної справи, підбір та аналіз
законодавства, релевантної судової практики.

Старший державний податковий інспектор юридичного відділу Державної
податкової інспекції у Орджонікідзевському районі м. Харкова
З 01.11.2010 по 14.03.2011 (4 місяці 13 днів)
Представництво інтересів податкового органу в судових та інших органах
державної влади. Підготовка та подання процесуальних документів, звітів тощо.
Участь у нарадах з питань проведення перевірок суб’єктів господарювання.

Старший державний податковий інспектор юридичного відділу Державної
податкової інспекції у Жовтневому районі м. Харкова
З 09.07.2010 по 29.10.2010 (3 місяці 20 днів)
Представництво інтересів податкового органу в судових та інших органах
державної влади. Підготовка та подання процесуальних документів, звітів тощо.

Освіта
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого
Факультет підготовки кадрів для органів юстиції, спеціальність
право/правознавство, денна форма навчання, Харків
бакалавр, з 2005 по 2009 (4 роки)
магістр, з 2009 по 2010 (1 рік)

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
Економічний факультет. Фінанси і кредит, заочна форма навчання, Харків
бакалавр з 2008 по 2011 (3 роки)

Ділові та особистісні якості: цілеспрямованість на результат, гнучкість мислення,

розвинені аналітичні здібності, висока працездатність, стресостійкість,
відповідальність, ініціативність, пунктуальність, ввічливість, порядність,
тактовність, наполегливість, оптимізм, прагнення до саморозвитку,
комунікабельність.

Професійні навички:
- вільне орієнтування в законодавчій базі;
- вільне користування електронними сервісами пошуку та збирання інформації;
- вміння працювати в команді;
- здатність до вирішення конфліктних ситуацій;
- здатність до формулювання і обґрунтованого доведення власної точки зору по
спірних питаннях;
- досвід складання різних процесуальних документів.

Навички роботи з комп’ютером: досвідчений користувач Windows, Microsoft Oﬃce,
Liga, rada.gov.ua, precedent.ua, https://usr.minjust.gov.ua/, https://reyestr.court.gov.ua/,
електронною поштою та іншими ресурсами Internet, зокрема тими, що надають
доступ до різноманітних баз даних, державних реєстрів і сприяють пошуку
інформації.
Вміння працювати з офісною оргтехнікою.

Неодноразово проходив навчання у Харківському регіональному інституті
державного управління при Президентові України на тему «підвищення кваліфікації
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань
запобігання корупції» (двічі), а також курси підготовки помічників суддів і
консультанти окружних та апеляційних адміністративних судів (тричі).
У травні 2021 року успішно склав кваліфікаційний іспит для отримання свідоцтва

про право на заняття адвокатською діяльністю.

Знання мов
Англійська — базовий рівень,
Українська — вільне володіння,
Російська — вільне володіння

Коротко про резюме
Претендент
Сорокін Михайло Сергійович, 34 роки
Номер телефону
увійдіть в профіль компанії
Бажана посада
Юрист
Вид зайнятості
Повна
Напрямок юриспруденції
Податкове право
Судовий процес
Інше
Бажана зарплата
25000 грн.
Дата публікації:
28.07.2021 р.

