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Пpацює  з 01 жовтня 2008 року заступником начальника 

управління - начальником відділу протоколу 
управління міжнародних зв’язків апарату 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

Громадянство громадянка України  
Число, місяць і рік 
народження 

26 жовтня 1954 року 

Місце народження Росія, м. Магадан 
Освіта вища‚ 1980 р.,  Київський державний університет 

ім.Т.Г.Шевченка‚ романо-германські мови і 
література (філолог‚ викладач англійської мови) 

Науковий ступінь, вчене 
звання 

не має 

Володіння мовами українською‚ російською‚ англійською - вільно 
Нагоpоди, почесні звання  Подяка Київського міського голови (02.1998, 

03.2001), Почесна грамота Київського міського 
голови (12.2003), нагрудний знак "Знак Пошани" 
(10.2004), Почесна грамота Кабінету Міністрів 
України (04.2004) 

Прийняття Присяги 
державного службовця 

21.04.1994 

Ранг державного 
службовця 

5 (01.05.2016.) 

Загальний стаж роботи 43 р. 10 м.  
Стаж державної служби 34 р.  (станом на 01.06.2016р.) 
Депутат ради не обиралася 
Стягнення не має 

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 

08.1972 - 07.1974 вчитель англійської мови Чайкінської восьмирічної 
школи; с. Чайкіно Бериславського району Херсонської 
області  

09.1974 - 06.1980 студентка Київського державного університету  
ім. Т. Г. Шевченка 



12.1977 - 05.1982 кур’єр адміністративного відділу‚ друкарка‚ секретар-
стенографістка Президії Українського товариства 
дружби і культурних зв’язків з зарубіжними країнами; 
м. Київ 

05.1982 - 05.1992 референт відділу зовнішніх зв’язків виконкому 
Київської міської Ради народних депутатів 

06.1992 - 10.1993 спеціаліст 1-ої категорії відділу стратегічного 
планування економічних експертиз Департаменту 
зовнішньоекономічних зв’язків Київської міської 
державної адміністрації 

10.1993 - 03.1996 спеціаліст 1-ої категорії відділу по роботі з іноземними 
представництвами та правового забезпечення 
міжнародних зв’язків управління міжнародних зв’язків 
секретаріату  Київської міської державної адміністрації 

04.1996 - 10.1996 провідний спеціаліст відділу координації гуманітарного 
співробітництва управління міжнародних зв’язків 
секретаріату Київської міської державної адміністрації 

10.1996 - 03.2000 головний спеціаліст сектора протоколу відділу 
поріднених зв’язків та координації гуманітарного 
співробітництва служби міжнародних зв’язків 
секретаріату Київської міської державної адміністрації 

03.2000 - 04.2001 головний спеціаліст відділу протоколу апарату 
Київської міської державної адміністрації 

04.2001 - 10.2002 головний спеціаліст сектора протоколу відділу 
міжнародних зв’язків апарату Київської міської 
державної адміністрації 

10.2002 - 03.2004  головний спеціаліст сектора протоколу і роботи з 
дипломатичними установами відділу протоколу 
управління міжнародних зв’язків апарату виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

03.2004 - 10.2008 заступник начальника відділу протоколу - завідуюча 
сектором протоколу і роботи з дипломатичними 
установами  управління міжнародних зв’язків апарату 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 

10.2008 до цього часу  заступник начальника управління - начальник відділу 
протоколу управління міжнародних зв’язків апарату 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 
 

Начальник управління  
по роботі з персоналом                                                                Т.Стекленьова 
 


