
Навчання: 

  2000-2005 роки – Запорізький юридичний інститут МВС України. Кафедра 

«Цивільно-правових дисциплін». Спеціалізація: правознавство. Кваліфікація: 

юрист. Форма навчання: денна. Диплом спеціаліста з відзнакою. Написання робіт з 

земельного, податкового, банківського, трудового права.  

  2005-2006 роки – Луганський державний університет внутрішніх справ. 

Кафедра «Цивільно-правових дисциплін». Спеціалізація: право/правознавство. 

Кваліфікація: юрист. Форма навчання: заочна. Диплом магістра з відзнакою. 

Написання роботи з цивільного права. 

  Проходження навчальної практики та стажування: 

- квітень-травень 2001р. – практика у РВВС: чергова частина, ДАІ, дозвільна 
система і ін. відділки; 

- січень-квітень 2005р. – стажування в Запорізькому обласному управлінні 
юстиції, відділи: виконавча служба, обласний нотаріат, РАЦС. 

         У 2017 році вступила до аспірантури Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. Аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін 

юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ, почала роботу над дисертацією на тему: «Штрафна відповідальність 

роботодавця за порушення законодавства про працю». Аспірантуру закінчила у 

вересні 2021 року з «відзнакою». 

 

   Трудова діяльність Клєц Тетяни Сергіївни: 

   З липня 2006 р. по грудень 2007 р. – Кредитна спілка. Займала посаду 
юрисконсульта в юридичному відділі. 

          З грудня 2007 р. по лютий 2008 р. - торгова організація. Займала посаду старшого 
юрисконсульта в юридичному відділі. 

           З травня 2008 р. по червень 2008 р. - КП «ВРЕЖО». Займала посаду юрисконсульта 
в юридичному відділі. 

          З червня 2008 р. по жовтень 2008 р. - юридична контора. Займала посаду старшого 
юрисконсульта. 

         З січня 2009 р. по липень 2016 р. - юридична контора. Займала посаду начальника 
юридичного департаменту. 

         29.02.2016 року отримала Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 
серії ЗП №001127 від 29.02.2016 року Національної асоціації адвокатів України. 

          З лютого 2016 року - і по даний час - займається адвокатською діяльністю 
(самозайнята особа). Є членом Громадської організації «Запорізька обласна колегія 

адвокатів». 
  Постійно підвищує свою кваліфікацію, приймає участь у семінарах, вебінарах, 

судових форумах, що проводяться НААУ, ВША, ВГО «ААУ» і ін.  
 

Робота: захист прав та інтересів фізичних та юридичних осіб у судах загальної 
юрисдикції, адміністративних судах, господарських судах (першій апеляційній, касаційній 

інстанціях), прокуратурах, правоохоронних органах, державних адміністраціях, БТІ, 
нотаріальних конторах, організаціях, підприємствах, установах, незалежно від форми 

власності. 
 

Галузі права: знання цивільного, трудового, сімейного, банківського, земельного, 
житлового, спадкового, господарського, податкового права, цивільного, господарського 

процесу, адміністративного, кримінального процесу та адміністративного судочинства. 
 



Знання комп'ютерної техніки: володію комп'ютером на хорошому рівні: Windows XP, 
Word, Internet, електронна пошта. Досвід роботи з нормативними базами: «НАУ», «Ліга», 

«Законодавство України». 
 

Риси характеру: постійна робота над собою, відповідальність, самостійність, порядність, 
робота з людьми, доведення розпочатого справи до завершення. Відсоток виграшних 

справ – 95%. Вирішення питань по всій території України. Місцезнаходження: м. 
Запоріжжя, м. Дніпро. 

 

 

Засоби зв'язку: +3 8 (068) 379 08 07 

електронна поштова адреса – w.klec@ukr.net. 

 

 
 


