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Пpацює  з 15 березня 2019 року заступником начальника 

управління – начальником відділу координації 

діяльності управління аналітичного забезпечення 

Київського міського голови апарату виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації)  

 

Громадянство громадянка України 

 

Число, місяць і рік 

народження 

18 жовтня 1976 року  

Місце народження м. Київ 

Освіта середня-спеціальна, 1998 р.,  Київський електро-

технічний технікум,  автоматизація та комп`ютерно-

інтегровані технології,  

вища, 2009 р., Державна академія керівних кадрів 

культури і мистецтв, менеджмент організацій 

(менеджмент інформаційних систем і технологій)   

Науковий ступінь, вчене 

звання 

не має 

Володіння мовами українською‚ російською - вільно; англійською - 

читає та перекладає зі словником 

Нагоpоди, почесні звання  не має 

Прийняття Присяги 

державного службовця 

 01.09.2006 

Ранг державного службовця 5 (27.04.2019) 

Загальний стаж роботи 13 р. 03 м. 

Стаж державної служби 12 р. 08 м. (станом на 15.05.2019) 

Депутат ради не обиралась 

Стягнення не має 

   

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 

09.1991 - 06.1994 учениця  професійно-технічного училища №43, м.Київ 

07.1994 - 08.1994 телеграфіст  Південного вузлу зв`язку МППЗ "Київпошта", 

м. Київ 

09.1994 - 07.1998   учениця  Київського електротехнічного технікуму 



07.1998 - 12.1998 завідуюча канцелярією,  кореспондент колективного 

підприємства Федерації профспілок України "Редакція 

"Профспілкової газети", м. Київ 

01.1999 - 02.2006  тимчасово не працювала, м. Київ 

02.2006 - 03.2006 секретар дільничої  виборчої  комісії №148  м. Києва 

03.2006 - 09.2006 тимчасово не працювала, м.Київ 

09.2006 - 04.2008  провідний спеціаліст відділу контролю управління з питань 

звернень громадян апарату виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

04.2008 - 01.2010 головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення 

діяльності першого заступника голови Київської міської 

державної адміністрації (Кільчицької І.Р.) апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

01.2010 - 08.2010 начальник відділу опрацювання документації з питань 

комунального майна та житлового забезпечення управління  

організаційного забезпечення діяльності першого заступника 

голови  Київської міської державної адміністрації 

(Кільчицької І.Р.) апарату виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

08.2010 - 08.2011 головний спеціаліст відділу  опрацювання та підготовки 

кореспонденції управління організаційного забезпечення  

діяльності першого заступника голови Київської міської 

державної адміністрації апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

08.2011 – 01.2014 головний спеціаліст відділу організаційно-документального 

забезпечення діяльності голови Київської міської державної 

адміністрації управління організаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності голови Київської міської державної 

адміністрації (патронатна служба) апарату виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)  

01.2014 – 05.2015 головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення 

діяльності першого заступника керівника апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

05.2015 – 04.2016  

 

 

 

 

 
 

04.2016 – 03.2019 

 

заступник начальника відділу організаційно-

документального забезпечення діяльності Київського 

міського голови  управління організаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності Київського міського голови 

(патронатна служба) апарату виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації)  

 

заступник начальника відділу координації діяльності 

управління аналітичного забезпечення Київського міського 

голови апарату виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)  

 



03.2019 до цього часу  заступник начальника управління – начальник відділу 

координації діяльності управління аналітичного 

забезпечення Київського міського голови апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)  

 

Начальник управління   

по роботі з  персоналом Тетяна СТЕКЛЕНЬОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


