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Пpацює  з квітня 2016 року  заступником начальника 
управління - начальником відділу  запобігання та 
виявлення корупції управління з питань 
запобігання та виявлення корупції апарату 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

Громадянство громадянка України 
Число, місяць і рік 
народження 

08 грудня  1982 року  

Місце народження село Михальча Сторожинецького району 
Чернівецької області  

Освіта вища‚ 2005р.,  Чернівецький національний 
університет імені  Юрія Федьковича, право-
знавство (юрист); 
вища, 2009 р., Національна академія державного 
управління при Президентові України, державне 
управління (магістр державного управління)  

Науковий ступінь, вчене 
звання 

не має 

Володіння мовами українською‚ російською – вільно   

Нагоpоди, почесні звання  не має 
Прийняття Присяги 
державного службовця 

25.01.2006 

Ранг державного 
службовця 

6 (21.10.2009) 

Загальний стаж роботи 9 р. 10 м.  
Стаж державної служби 9 р. 04 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 

09.2000 – 07.2005 студентка Чернівецького національного університету 
імені  Юрія Федьковича, м.Чернівці 

07.2005 – 01.2006  юрисконсульт юридичного відділу акціонерного 
товариства відкритого типу «БАНКОМЗВ`ЯЗОК», 
м.Київ 
 



01.2006 – 06.2010 старший консультант, головний консультант  
департаменту по  зв’язках з Верховною Радою України 
Головної служби забезпечення зв’язків з Верховною 
Радою України та Кабінетом Міністрів України 
Секретаріату Президента України, м.Київ 

06.2010 – 06.2011 тимчасово не працювала 
06.2011 – 08.2013 головний спеціаліст управління юридичного 

забезпечення Державної міграційної служби України, 
м.Київ 

08.2013 – 10.2014  завідуюча сектором, начальник відділу контролю та 
запобігання корупції реєстраційної служби  Головного 
управління юстиції у м.Києві  

10.2014 – 03.2015 головний спеціаліст відділу запобігання та протидії 
корупції управління з питань правоохоронної роботи, 
запобігання та протидії корупції апарату виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

03.2015 - 04.2015 начальник відділу  запобігання та протидії корупції 
управління з питань правоохоронної роботи, 
запобігання та протидії корупції апарату виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

04.2015 – 06.2015 виконуюча обов`язки начальника управління з питань 
правоохоронної роботи, запобігання та протидії 
корупції, начальник відділу  запобігання та протидії 
корупції управління з питань правоохоронної роботи, 
запобігання та протидії корупції апарату виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

06.2015 – 04.2016 заступник начальника управління - начальник відділу 
запобігання та виявлення корупції управління з питань 
запобігання та протидії корупції апарату виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації 

04.016 до цього часу  заступником начальника управління - начальником 
відділу  запобігання та виявлення корупції управління з 
питань запобігання та виявлення корупції апарату 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 
 
 

Начальник управління 
по роботі з персоналом                                                                  Т.Стекленьова  
 


