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Неля  Антонівна  

 

Пpацює  з квітня 2016 року заступником начальника 
управління – начальником аналітичного відділу 
управління контрольно-аналітичного забезпе-
чення  першого заступника голови Київської 
міської державної адміністрації апарату 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)  

Громадянство громадянка України 
Число, місяць і рік 
народження 

22 квітня 1965 року 

Місце народження Україна‚ м. Київ 

Освіта вища‚ 1988 р., Київський технологічний інститут 
харчової промисловості‚  економіка і організація 
промисловості продовольчих товарів (інженер-
економіст); 
вища, 2004 р., Українська академія зовнішньої 
торгівлі‚ міжнародне право (магістр 
міжнародного права)  

Науковий ступінь, вчене 
звання 

не має 

Володіння мовами українською‚ російською - вільно; англійською - 
читає і перекладає зі словником 

Нагоpоди, почесні звання  Подяка Президента України (2010) 
Прийняття Присяги 
державного службовця 

29.09.1998  

Ранг державного 
службовця 

6 (01.05.2016) 

Загальний стаж роботи 33 р. 07м. 
Стаж державної служби 24 р.01 м. ( станом на 01.06.2016) 
Депутат ради не обиралася 
Стягнення не має 

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 

10.1982 - 03.1986 архівіст ІІ категорії Центрального об’єднаного відомчого 
архіву Міністерства харчової промисловості; м. Київ 

04.1986 - 11.1988 інженер відділу хімічних матеріалів‚ гумотехнічних 
виробів та промислових матеріалів 
Укрхарчозбутсировина Держагропрому УРСР; м. Київ 



11.1988 - 03.1990 інженер відділу матеріально-технічного забезпечення 
Укрспиртдріжпрому Держагропрому УРСР; м. Київ 

04.1990 - 07.1990 провідний спеціаліст товарного відділу постачання 
металів‚ металовиробів‚ труб‚ будівельних та лісових 
матеріалів місцевої харчової промисловості ВО 
”Укрхарчотара” Укрхарчопрому Держагропрому УРСР; 
м. Київ 

07.1990 - 07.1991 спеціаліст І категорії управління матеріально-технічного 
забезпечення та комплектування Республіканського 
комітету харчової та переробної промисловості України; 
м. Київ 

08.1991 - 09.1993 спеціаліст І категорії‚ провідний спеціаліст Головного 
управління матеріально-технічного забезпечення та 
розвитку прямих зв’язків Державного комітету України 
по харчовій промисловості; м. Київ 

09.1993 - 12.1993 головний бухгалтер ТОВ ”Артем”; м. Київ 
01.1994 - 09.1998 менеджер товарного відділу ТОВ СП ”Софія”; м.Київ 
09.1998 -12.2004 спеціаліст першої категорії‚ головний спеціаліст‚ 

начальник відділу реєстрації управління з питань 
підприємництва Печерської районної у м. Києві 
державної адміністрації 

12.2004 - 02.2006 головний спеціаліст Головного управління житлово-
комунального господарства виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

02.2006 - 03.2008 головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення 
діяльності заступника голови Київської міської державної 
адміністрації 

03.2008 - 01.2010 начальник  відділу опрацювання документації управління 
організаційного забезпечення діяльності першого 
заступника голови Київської міської державної 
адміністрації  

01.2010 -  06.2010 начальник  відділу документального забезпечення та 
реєстрації  кореспонденції  управління організаційного 
забезпечення діяльності  першого заступника голови 
Київської міської державної адміністрації (Басс Д.Я.) 
апарату виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

06.2010 - 08.2010 заступник  начальника відділу організаційного 
забезпечення діяльності   заступника голови Київської 
міської державної адміністрації  (Басс Д.Я.) апарату 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 

08.2010 - 04.2011  начальник відділу організаційного забезпечення 
діяльності   заступника голови Київської міської 
державної адміністрації  Пузанова О.Г. апарату 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 



міської державної адміністрації) 
04.2011 - 08.2014 начальник відділу організаційного забезпечення 

діяльності   заступника голови Київської міської 
державної адміністрації  - керівника апарату виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

08.2014 - 12.2014 начальник відділу організаційного забезпечення 
діяльності    керівника апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 

12.2014 - 04.2016 заступник начальника управління – начальник відділу 
контрольно-аналітичної роботи управління 
організаційного забезпечення діяльності першого 
заступника голови Київської міської державної 
адміністрації апарату виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації)  

04.2016 до цього 
часу  

заступник начальника управління – начальник 
аналітичного відділу управління контрольно-
аналітичного забезпечення  першого заступника голови 
Київської міської державної адміністрації апарату 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 
 

Начальник управління 
по роботі з персоналом                                                                 Т.Стекленьова  
 
 


