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Пpацює  з 21 лютого 2014 року  заступником начальника 

юридичного управління апарату виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)  

Громадянство громадянка України 
Число, місяць і рік 
народження 

12  березня  1977 року  

Місце народження Україна‚ м. Київ 
Освіта вища‚ 1999р., Національний педагогічний інсти-

тут ім. М.П.Драгоманова‚ правознавство (викла-
дач правознавства‚ юрист); 
вища, 2003р.,  Академія адвокатури України, 
правознавство (магістр права) 

Науковий ступінь, вчене 
звання 

не має 

Володіння мовами українською‚ російською‚ англійською - вільно  
Нагоpоди, почесні звання  Почесна грамота Кабінету Міністрів України 

(04.2012) 
Прийняття Присяги 
державного службовця 

18.11.1996 

Ранг державного 
службовця 

6 (01.05.2016) 

Загальний стаж роботи 19 р. 06 м. 
Стаж державної служби 19 р. 06 м. (станом на 01.06.2015) 
Депутат ради не обиралася 
Стягнення не має 

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 

09.1994 - 09.1996 студентка Національного педагогічного 
університету імені М.П.Драгоманова, м.Київ 

09.1996 - 10.1996 головний спеціаліст проблемно-аналітичного 
відділу секретаріату Київської міської державної 
адміністрації 

11.1996 - 03.2000 провідний спеціаліст сектора методичної роботи 
юридичної служби апарату Київської міської 
державної адміністрації 



03.2000 - 01.2003 головний спеціаліст сектора опрацювання 
проектів розпоряджень юридичного відділу 
апарату Київської міської державної 
адміністрації 

01.2003 - 02.2007 головний спеціаліст  юридичного управління 
апарату виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 

02.2007 - 10.2008 начальник відділу правової експертизи 
законопроектів та проектів інших нормативно-
правових актів юридичного управління апарату 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

10.2008 - 08.2011 начальник відділу кодифікації та систематизації 
правових актів  юридичного управління апарату 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

08.2011 - 11.2011 начальник відділу систематизації правових актів 
та методичної роботи юридичного управління 
апарату виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 

11.2011 - 02.2014 заступник начальника юридичного управління - 
начальник відділу опрацювання проектів актів 
Київради, Київського міського голови та 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
юридичного управління апарату виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)  

02.2014 до цього часу  заступник начальника юридичного управління 
апарату виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 

Начальник управління по 
роботі з персоналом Т.Стекленьова
   
 


