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Пpацює  з  квітня 2016 року заступником начальника 
управління – начальником відділу 
перспективного розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій управління 
інформаційно-комунікаційних технологій та 
захисту інформації  апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації)  

Громадянство громадянин України  
Число, місяць і рік 
народження 

14 грудня 1970 року 

Місце народження м. Київ 
Освіта вища, 1995 р., Київський інститут Військово-

повітряних сил за програмою Київського вищого 
військового авіаційного інженерного училища, 
авіаційне радіоелектронне обладнання 
(радіоінженер); 
вища, 2010 р., Інститут післядипломної освіти 
Інститут права та суспільних відносин ВНЗ 
Університет «Україна», правознавство (юрист) 

Науковий ступінь, вчене 
звання 

не має 

Володіння мовами українською‚ російською – вільно; англійською –
читає та перекладає із словником 

Нагоpоди, почесні звання  не має 
Прийняття Присяги 
державного службовця 

15.01.2014 

Ранг державного 
службовця 

4 (01.05.2016) 

Загальний стаж роботи 21 р. 10 м. 
Стаж державної служби 21 р. 10 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 

09.1986 – 06.1990 учень Київського суднобудівельного технікуму, м.Київ 

08.1990 – 07.1995 курсант Київського інституту Військово-повітряних сил, 
м.Київ 



07.1995 – 02.2007 служба в Збройних Силах України  
02.2007 – 09.2010  служба на посадах осіб старшого начальницького складу 

в Державній службі спеціального  зв’язку  та захисту 
інформації України, м.Київ  

09.2010 – 01.2014 тимчасово не працював 
01.2014 – 07.2015 начальник управління справами, начальник управління 

інформаційних технологій та захисту інформації  
Державного агентства земельних ресурсів України, 
м.Київ 

07.2015 – 03.2016 тимчасово не працював 
03.2016 – 04.2016 помічник Київського міського голови відділу 

організаційно-документального забезпечення діяльності 
Київського міського голови управління організаційно-
аналітичного забезпечення діяльності Київського 
міського голови (патронатної служби) апарату 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 

04.2016 – 04.2016 заступник начальника управління – начальник відділу 
інформаційно-комунікаційних систем управління 
інформаційно-комунікаційних систем та захисту 
інформації  апарату виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації)  

04.2016 до цього 
часу  

заступник начальника управління – начальник відділу 
перспективного розвитку інформаційно-комунікаційних 
систем управління інформаційно-комунікаційних 
технологій та захисту інформації  апарату виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) 

  
Начальник управління 
по роботі з персоналом Т.Стекленьова 
 


