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Пpацює  з 05 травня 2015 року заступником начальника 

управління - начальником відділу керівних 

кадрів та персоналу апарату управління  по 

роботі з персоналом  апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

Громадянство громадянка України 

Число, місяць і рік 

народження 

29  квітня 1966 року 

Місце народження м. Переяслав-Хмельницький Київської області 

Освіта вища‚ 1989р.,  Київський торговельно-економіч-

ний інститут‚  технологія і організація громад-

ського харчування (інженер - технолог) 

Науковий ступінь, вчене 

звання 

не має 

Володіння мовами українською‚ російською - вільно; англійською - 

читає і перекладає зі словником 

Нагоpоди, почесні звання  Почесна грамота Кабінету Міністрів України 

(08.2013) 

Прийняття Присяги 

державного службовця 

01.03.1997 

Ранг державного 

службовця 

5 (02.01.2018) 

Загальний стаж роботи 25 р. 06м 

Стаж державної служби 22р. 05 м.  (станом на 15.05.2019)  

Депутат ради не обиралася 

Стягнення не має 

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь 

09.1983 - 08.1984  вишивальниця  Переяслав-Хмельницької фабрики 

художніх виробів; м. Переяслав-Хмельницький 

Київської області  

09.1984 - 07.1989  студентка Київського торговельно-економічного 

інституту 



08.1989 - 07.1991  інженер-технолог Богунського комбінату 

громадського харчування; м. Житомир 

07.1991 - 03.1997  тимчасово не працювала  

03.1997 - 10.2001  спеціаліст І категорії‚ в. о. керівника служби кадрів та 

з питань нагород, начальник відділу кадрів та з питань 

нагород Старокиївської районної у м. Києві державної 

адміністрації 

10.2001 - 09.2002  керівник  апарату Шевченківської   районної  у  

м. Києві державної адміністрації 

09.2002 - 04.2014 начальник відділу керівних кадрів та персоналу 

апарату управління кадрової роботи і нагород апарату 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

04.2014 – 05.2015  заступник начальника управління - начальник відділу 

керівних кадрів та персоналу апарату управління 

кадрової роботи і нагород апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

 

05.2015 до цього часу  заступник начальника управління - начальник відділу 

керівних кадрів та персоналу апарату управління  по 

роботі з персоналом  апарату виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

  

Начальник управління 

по роботі з персоналом                                                   Тетяна СТЕКЛЕНЬОВА 

 


