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Пpацює  з 13 липня 2015 року начальником управління 

організаційної роботи та регіональних зв’язків 
апарату виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) 
 

Громадянство громадянин України  
Число, місяць і рік 
народження 

07 листопада 1959 року  

Місце народження Україна, м. Київ 
Освіта вища‚ 1985 р.,  Київський державний інститут 

фізичної культури‚ фізична культура (викладач 
фізичної культури і спорту); 
 вища, 2002 р.,  Українську Академію держав-
ного управління при Президентові України‚ 
державне управління (магістр державного 
управління 

Науковий ступінь, вчене 
звання 

не має 

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

Нагоpоди, почесні звання  Почесна грамота Кабінету Міністрів України  
Прийняття Присяги 
державного службовця 

22.02.1995 

Ранг державного 
службовця 

6 (01.05.2016)  

Загальний стаж роботи 38 р. 09 м. 
Стаж державної служби 20 р. 11 м. ( 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 

09.1976 - 09.1979 студент Київського державного інституту фізичної 
культури 

10.1979 - 10.1981 служба в Збройних Силах  
10.1981 - 04.1982 студент Київського державного інституту фізичної 

культури 
04.1982 - 09.1982 тренер-викладач по настільному тенісу Дитячої 

спортивної школи №1; м. Київ 
10.1982 - 08.1984 тренер-викладач по настільному тенісу заводу 

автоматики ім. Г. І. Петровського; м. Київ 



09.1984 - 09.1987 тренер-викладач по настільному тенісу Київської 
обласної Ради Всесоюзного добровільного 
спортивного товариства ”Трудові резерви”, м.Київ 
 

09.1987 - 11.1994 вчитель фізичного виховання Київської середньої 
школи № 251 
 

12.1994 - 12.1994 керівник допризовної підготовки Київської середньої 
школи № 251 
 

01.1995 - 07.1995 провідний спеціаліст відділу організаційної роботи 
Київської міської державної адміністрації 
 

07.1995 - 01.1997 провідний спеціаліст, головний спеціаліст секретаріату 
заступника голови Київської міської державної 
адміністрації - керівника секретаріату  
 

01.1997 - 08.2002 завідуючий секретаріатом заступника голови Київської 
міської державної адміністрації з питань охорони 
здоров’я та соціального захисту  населення 
 

08.2002 - 10.2007 начальник відділу організаційного забезпечення 
діяльності заступника голови Київської міської 
державної адміністрації 
 

11 .2007 - 12.2012 помічник-консультант народного депутата України 

  
12.2012 - 03.2014 тимчасово не працював 

 

03.2014 - 10.2014 заступник начальника відділу маркетингу та реклами 
ТОВ «Спецресурс-Інвест», м.Київ  
 

10.2014 - 04.2015 тимчасово не працював 
 

04.2015 – 07.2015  помічник-консультант народного депутата України 
 

07.2015 до цього часу  начальник управління організаційної роботи та 
регіональних зв’язків апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)  
 
 

Начальник управління по 
роботі з персоналом Т.Стекленьова 
 


