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Пpацює  з квітня 2016 року начальником контрольно-
аналітичного управління апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)  

Громадянство громадянин України 
Число, місяць і рік 
народження 

16 лютого 1953 року 

Місце народження Київська  область, Фастівський район, 
с. Мотовилівська Слобідка  

Освіта вища‚ 1978 р.,  Київський державний університет 
ім.Т. Г.Шевченка‚ правознавство (юрист) 

Науковий ступінь, вчене 
звання 

не має 

Володіння мовами українською‚ російською - вільно  

Нагоpоди, почесні звання  Ювілейна медаль ”В пам’ять 1500-річчя Києва”   
(1982 р.), Почесна грамота Кабінету Міністрів 
України (01.2013) 

Прийняття Присяги 
державного службовця 

22.04.1994 

Ранг державного службовця 5 (01.05.2016) 
Загальний стаж роботи 45 р. 11 м. 
Стаж державної служби 40 р.  (станом на 01.06.2016) 
Депутат ради не обирався 
Стягнення не має 

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 
 08.1970 - 05.1971 слюсар - складальник Київського авіаремонтного заводу 

цивільної авіації №410 
 05.1971 - 05.1973 служба у Збройних Силах 

 09.1973 - 06.1978 студент Київського державного університету  
ім. Т. Г. Шевченка 

 08.1978 - 01.1987 юрист загального відділу‚ помічник секретаря виконкому‚ 
референт секретаря виконкому‚ начальник відділу по 
контролю виконкому Київської міської Ради народних 
депутатів 

 01.1987 - 10.1989 заступник завідуючого загальним відділом, завідуючий 
сектором  загального контролю і діловодства виконкому 
Київської міської Ради народних депутатів 

 10.1989 - 02.1991 завідуючий сектором по контролю загального відділу 
виконкому Київської міської Ради народних депутатів 



  02.1991 - 05.1992 завідуючий секретаріатом при керуючому справами 
виконкому Київської міської Ради  народних депутатів 

 05.1992 - 08.1993 головний спеціаліст державно-правового відділу 
Департаменту захисту Конституції України та прав 
людини Київської міської державної адміністрації 

 08.1993 - 02.1996 головний спеціаліст відділу правового аналізу та 
опрацювання проектів розпоряджень Представника 
Президента України у м.Києві 

02.1996 - 08.1996 головний спеціаліст  відділу правового аналізу та 
опрацювання проектів розпоряджень юридичної служби 
секретаріату Київської міської державної адміністрації 

08.1996  - 11.1996 головний спеціаліст  сектора опрацювання  проектів  
розпоряджень  юридичного відділу  секретаріату 
Київської міської державної адміністрації  

11.1996 - 01.1997 завідуючий сектором методичної роботи юридичного 
відділу секретаріату Київської міської державної 
адміністрації 

01.1997 - 01.2003 завідуючий відділом методичної роботи, заступник 
начальника юридичного відділу  - завідуючий сектором 
методичної роботи  апарату Київської міської державної 
адміністрації 

01.2003 - 10.2011 начальник відділу методичної роботи юридичного 
управління апарату виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 

10.2011 - 12.2011 заступник начальника управління - начальник відділу 
контролю за виконанням актів та доручень голови 
Київської міської державної адміністрації управління 
забезпечення документообігу та контролю апарату 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 

12.2011 - 04.2016 начальник контрольного   управління  апарату 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 

04.2016 до цього часу  начальник контрольно-аналітичного управління апарату 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 
 

 
Начальник управління 
по роботі з персоналом                                                             Т.Стекленьова 
 


