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Пpацює  з 12 червня 2013 року начальником управління  

міжнародних зв`язків апарату виконавчого 

органу  Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

Громадянство громадянин України   

Число, місяць і рік 

народження 

2 липня 1976 року  

Місце народження м.Київ 

Освіта вища‚ 1998 р.,  Київський державний торговель-

но-економічний університет‚ менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

(економіст з менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності)‚   

вища, 2000 р., Європейський інститут вищої  

міжнародної освіти (Франція, ФРН), міжнародні 

відносини  та федералізм, магістр  європейської 

та міжнародної  освіти  

Науковий ступінь, вчене 

звання 

не має 

Володіння мовами українською‚ російською‚ французькою‚ німець-

кою - вільно; італійською - читає і  може розмов-

ляти  

Нагоpоди, почесні звання  не має 

Прийняття Присяги 

державного службовця 

05.03.2001 

Ранг державного 

службовця 

5 (02.01.2018) 

Загальний стаж роботи 25 р. 03 м.   

Стаж державної служби 18 р.  (станом на 15.05.2019) 

Депутат ради не обирався 

Стягнення не має 

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 

09.1993 до 06.1998 студент  Київського  державного  торговельно-

економічного  університету 

 



06.1998 до 11.1998 менеджер редакції газети ”Все про бухгалтерський 

облік”; м. Київ 

11.1998 до 05.1999 інженер абонентно-розрахункового відділу ТОВ  

”НВКП  ОМіТЕХ”; м. Київ 

 

10.1999 до 12.2000 студент Європейського інституту вищої міжнародної 

освіти м. Ніцца (Франція ) м. Берлін (ФРН)  

 

12.2000 до 05.2001 тимчасово не працював 

 

05.2001 до 11.2002 головний спеціаліст сектора міст-партнерів та 

гуманітарного співробітництва відділу міжнародних 

зв’язків апарату Київської міської державної 

адміністрації 

 

11.2002 до 09.2005 завідуючий сектором, начальник відділу  

міжнародного співробітництва управління 

міжнародних зв`язків апарату виконавчого органу  

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

 

09.2005 до 11.2006 заступник начальника управління - начальник відділу 

протоколу управління міжнародних зв`язків апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

 

11.2006 до 10.2012 начальник управління  міжнародних зв`язків апарату 

виконавчого органу  Київської міської ради ( Київської 

міської державної адміністрації) 

 

10. 2012 до 06.2013 начальник управління  міжнародних зв`язків та 

організаційної роботи апарату виконавчого органу  

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

 

06.2013 до цього часу  начальник управління  міжнародних зв`язків  апарату 

виконавчого органу  Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

 

 

Начальник  управління по 

роботі з персоналом Тетяна СТЕКЛЕНЬОВА  
 

 


