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Пpацює  з 18 березня 2016 року заступником начальника 

управління - начальником  відділу опрацювання 
проектів актів Київського міського голови, 
Київської міської ради та виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) юридичного управління 
апарату виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 

Громадянство громадянка України 
Число, місяць і рік 
народження 

06 грудня 1981 року  

Місце народження Україна‚ м. Київ 
Освіта вища‚ у 2004 році  Київський національний 

торговельно-економічний університет‚  
правознавство (магістр правознавства); 
з вересня 2015 року слухачка Національної 
академії державного управління при 
Президентові України  

Науковий ступінь, вчене 
звання 

не має 

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

Нагоpоди, почесні звання  не має 
Прийняття Присяги 
державного службовця 

25.02.2005 

Ранг державного 
службовця 

6 (01.05.2016) 

Загальний стаж роботи 16 р. 02 м. 
Стаж державної служби 11 р. 03 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 
09.1999 - 07.2004 студентка Київського національного торговельно-

економічного університету; м. Київ 
07.2004 - 02.2005 тимчасово не працювала 



02.2005 - 08.2007 головний спеціаліст - юрисконсульт Головного 
управління транспорту‚ зв’язку та інформатизації 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)  

08.2007 - 08.2013 головний спеціаліст відділу правової експертизи 
законопроектів та проектів інших нормативно - 
правових актів юридичного управління апарату 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 

08.2013 - 03.2014 заступник начальника відділу законопроектної та 
методичної роботи юридичного управління апарату 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 

03.2014 – 03.2016 начальник відділу законопроектної та методичної 
роботи юридичного управління апарату виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

03.2016 до цього 
часу  

заступник начальника управління - начальник  відділу 
опрацювання проектів актів Київського міського голови, 
Київської міської ради та виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
юридичного управління апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) 
 
 

Начальник управління  
по роботі з персоналом  Т.Стекленьова 
 


