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Ткаченко Уляна Юріївна народилася 23 березня 1987 року у с. Суклея 
Слободзейського району, Молдова. Освіта вища, у 2009 році закінчила Одесь-
кий Національний університет ім. І.І. Мечникова. За фахом – історик. 

З липня 2009 року по липень 2016 року працювала продавцем непродово-
льчих товарів, заступницею начальника відділу, менеджером з реклами, 
асистенткою голови ТОВ “Епіцентр К”. З грудня 2012 року працює помічни-
ком-консультантом народного депутата України Олександра Гереги в апараті 
Верховної Ради України. 

Уляна Ткаченко детально володіє місцевою проблематикою, є куратором 
низки проєктів, спрямованих на розвиток соціальної інфраструктури та покра-
щення добробуту подолян. Працюючи із народним депутатом України, Уляна 
Юріївна брала участь у всіх благодійних справах, постійно навчається, набуває 
досвіду. 

З листопада 2015 року – депутатка Хмельницької обласної ради від 
політичної партії “За конкретні справи”. Із грудня 2020 року обрана головою 
фракції в обласній раді від ПП “За конкретні справи”. 

Разом з командою “За конкретні справи” працює на благо подільського 
краю, спрямовує свою діяльність на розв’язання проблем соціально-економіч-
них та побутових питань жителів свого виборчого округу, допомогу грома-
дянам, розвиток фізичної культури та спорту, мистецтва, освіти, медицини. 
Головним для себе вважає опіку над дітьми. 

Користується авторитетом серед колег, їй можна довірити будь-яку 
серйозну та важливу справу. Ухвалюючи рішення, виявляє гнучкість і широту 
поглядів. Надає допомогу у вирішенні різноманітних питань, що постають 
кожного дня, прагне стимулювати професійне й особистісне зростання колег. 
Має яскраво виражені лідерські якості. 

Неодноразово брала участь у нарадах, науково-практичних конференціях, 
з’їздах та пленумах з державних та політичних питань як на рівні області, так і 
на державному рівні. 

Нагороджена почесною відзнакою медаллю “За заслуги” Федерації 
футболу України, грамотами Дунаєвецької міської та Чемеровецької селищної 
рад за активну депутатську діяльність. Відзначена медаллю “За сприяння 
Збройним Силам України” за значний особистий внесок у справу розбудови, 
розвитку та забезпечення життєдіяльності Збройних Сил України, сумлінне 
служіння українському народові, зразкове виконання службового обов’язку та 
високий професіоналізм. Окрім того, на своєму рахунку має багато інших 
нагород та подяк. 

 


