
ДОБІР ПЕРСОНАЛУ В АПАРАТІ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

АПАРАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ



заміщення вакантних 
посад, передбачених 
штатним розписом та 
структурою Апарату

АПАРАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Добір персоналу 
для роботи в Апараті 

здійснюється з метою:



 законодавства України про
державну службу;

 Кодексу законів про працю
України;

 нормативно-правових актів
Апарату та інших органів
державної влади.
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Організація 
добору персоналу 

в Апараті 
здійснюється 

відповідно до:



Добір персоналу в Апарат здійснюється з числа:
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громадян України, які виявили бажання взяти участь
у конкурсі на зайняття вакантних посад державної
служби в Апараті

державних службовців, які з урахуванням професійної 
підготовки та професійної компетентності переводяться 
на вакантні посади державної служби Апарату

осіб, підібраних особисто народними депутатами 
України (особою, при якій утворено патронатну 
службу) або керівниками самостійних структурних 
підрозділів Апарату у разі добору на вакантні посади 
патронатних служб та осіб, які виконують функції з 
обслуговування.

ПЕРСОНАЛ
Апарату Верховної  

Ради України



 Керівника Апарату Верховної Ради
України;

 Перших заступників та заступників
Керівника Апарату відповідно до
розподілу обов’язків;

 керівників структурних підрозділів
Апарату;

 Управління кадрів Апарату.
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Організація 
добору 

персоналу 
покладається на:



Заміщення посад в 
Апараті здійснюється 

шляхом:

 проведення конкурсного відбору на зайняття

вакантних посад державної служби в Апараті;

 переведення державного службовця Апарату
чи іншого державного органу на рівнозначну
або нижчу посаду Апарату (в Апарат);

 призначення на вакантні посади працівників
патронатних служб та осіб, які виконують
функції з обслуговування за поданням
народного депутата України (особи, при якій
утворено патронатну службу) або керівника
самостійного структурного підрозділу Апарату.
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Добір персоналу на 
вакантні посади 

державної служби 
шляхом конкурсного 

відбору  здійснюється у 
такій послідовності:

подання керівника відповідного самостійного
структурного підрозділу Апарату щодо оголошення
конкурсу;

проведення конкурсного відбору відповідно до
Порядку затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України;

розгляд Комітетом Верховної Ради України
кандидатури переможця конкурсу або другого за
рейтингом кандидата, в разі добору на вакантну
посаду в секретаріат Комітету;

проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які
претендують на зайняття посад, що належать до
посад державної служби категорії "Б“;

документальне оформлення прийняття на роботу;

повідомлення Державній фіскальній службі України
про прийняття працівника на роботу.
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Проведення 
конкурсного відбору 
здійснюється в такій 

послідовності:

АПАРАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Прийняття рішення про оголошення конкурсу

Проведення підрахунку результатів конкурсу та визначення 
переможця конкурсу і другого за результатами конкурсу кандидата

Оприлюднення рішення про оголошення конкурсу

Приймання документів від осіб, 
які бажають взяти участь у конкурсі

Попередній розгляд поданих документів на 
відповідність встановленим законом вимогам

Проведення тестування та визначення його результатів

Розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх
результатів (крім категорії “В”)

Проведення співбесіди та визначення її результатів

Оприлюднення результатів конкурсу

Визначення переможця конкурсу
та другого за результатами 

конкурсу кандидата



Для оформлення на 
державну службу 

переможці конкурсу
подають до Управління 
кадрів такі документи:

 заяву про призначення на посаду;

 копію паспорта громадянина України;

 повідомлення про подання е-декларації;

 трудову книжку (окрім осіб, які
працевлаштовуються вперше);

 згоду на проведення спеціальної перевірки
або повідомлення стосовно проходження
спеціальної перевірки;

 заяву про проведення перевірки,
передбаченої Законом України "Про
очищення влади", або копію довідки про
раніше проведену перевірку;

 копію облікової картки платника податків;

 фотокартку розміром 3x4 см;

 заяву про згоду на обробку персональних
даних.
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Переведення 
державного 

службовця Апарату 
чи іншого 

державного органу 
здійснюється в такій 

послідовності:

подання керівника відповідного
самостійного структурного підрозділу
Апарату;

розгляд Комітетом Верховної Ради України
кандидатури на зайняття вакантної посади
секретаріату Комітету із урахуванням
висновків (погодження) відповідних
посадових осіб та Управління кадрів
Апарату;

документальне оформлення прийняття на
роботу;

повідомлення Державній фіскальній службі
України про прийняття працівника на
роботу.
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Посадова особа, яка

проводила співбесіду

Висновок Підпис,

дата

Керівник самостійного структурного підрозділу 

(керівник секретаріату)

________________________________

(прізвище та ініціали)

Перший заступник, заступник Керівника Апарату

(відповідно до розподілу обов’язків)

________________________________

(прізвище та ініціали)

Голова Комітету Верховної Ради України

________________________________

(прізвище та ініціали)

__________________________________________________ 

(найменування посади, на яку переводиться особа)

Прізвище, ім’я, по батькові_________________________

Дата народження __________________________________

(число, місяць, рік)

Управління кадрів Апарату________________________________________________________________________

___________ ____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
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КАРТКА ПОГОДЖЕННЯ

щодо призначення на посаду державного службовця Апарату шляхом переведення



Для переведення в 
Апарат особа подає до 
Управління кадрів такі 

документи:

 заяву про призначення на посаду;
 копію паспорта громадянина України;
 особову картку державного службовця;
 трудову книжку;
 копію (копії) документів про освіту;
 повідомлення про подачу е-декларації;
 згоду на проведення спеціальної перевірки або

повідомлення щодо проходження спеціальної
перевірки;

 заяву про проведення перевірки, передбаченої
Законом України "Про очищення влади", або копію
довідки про раніше проведену перевірку;

 копію облікової картки платника податків;
 дві фотокартки розміром 3x4 см;
 заяву про згоду на обробку персональних даних;
 довідку з попереднього місця роботи про

використання відпусток, виплату грошової
допомоги та матеріальної допомоги на вирішення
соціально-побутових питань.
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Працівники Апарату при 
призначенні (переведенні) 

на вакантну посаду 
подають:
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 заяву;
 інші документи.



Документи, які можуть 
надаватися при вступі 

на державну службу та 
укладанні трудового 

договору з окремими 
категоріями громадян: 

 копія військового квитка або тимчасового
посвідчення (у разі відсутності військового
квитка). Для призовників – посвідчення про
приписку до призовної дільниці;

 довідка про допуск до державної таємниці;

 довідка з висновком медико-соціальної
експертизи для врахування індивідуальних
потреб при працевлаштуванні;

 посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС, учасника бойових дій
тощо, які дають право на відповідні пільги;

 повідомлення про працюючих в Апараті
близьких осіб;

 інші документи, що стосуються особи, яка
призначається (копії свідоцтв про підвищення
кваліфікації, знання мов тощо).
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Патронатні 
служби Апарату

 радники;

 помічники;

 працівники секретаріатів Голови
Верховної Ради України, його
Першого заступника та заступника;

 помічники-консультанти народних
депутатів України.
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До посад патронатних служб
Апарату належать:



Добір на посади 
працівників патронатних 

служб та осіб, які 
виконують функції з 

обслуговування 
здійснюється в такій 

послідовності:

подання народного депутата України
(особи, при якій утворено патронатну
службу) або керівника самостійного
структурного підрозділу Апарату;

документальне оформлення прийняття
на роботу;

повідомлення Державній фіскальній
службі України про прийняття
працівника на роботу.
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Претенденти на посаду 
до письмового подання 

додають такі документи : 

 заява про прийняття на роботу;
 особовий листок з обліку кадрів;
 автобіографія;

 трудова книжка (за наявності);
 копія (копії) документів про освіту;
 копія паспорта громадянина України;

 копія військового квитка (за наявності);
 копія облікової картки платника податків; 
 дві фотокартки розміром 3x4 см;   

 копія посвідчення учасника ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС, учасника бойових
дій тощо, які дають право на відповідні пільги
(за наявності);

 копії документів, які засвідчують зміну прізвища 
(у разі необхідності);

 заява про згоду на обробку персональних даних.
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