
                                                          

 

Вимоги до кандидатів та напрями їх стажування 

 в секретаріатах комітетів Верховної  Ради України  у 2019 році  

 
 

Назва 

структурного 

підрозділу Апарату 

Верховної Ради Ук-

раїни 

 

 

Кількість 

інтернів,  

з них: 

на  повний 

(8 год.) /  

неповний 

робочий 

час 

(4 год.) 

 

Бажаний 

освітньо-             

кваліфіка-

ційний  

рівень  

інтерна 

 

Необхідні 

навички та досвід  

роботи інтерна 

 

Бажані 

особисті та професійні 

якості інтерна 

 

 

 

Орієнтовний перелік завдань, які будуть передбачені  

 індивідуальним планом стажування інтерна, у тому  

числі: 
 

Участь інтерна в розробці 

або опрацюванні законопро-

ектів, інших правових актів 

Верховної Ради України 

 та її Апарату 

 

Участь інтерна в розробці 

або опрацюванні інформа-

ційних, аналітичних  

матеріалів з предмету ві-

дання підрозділу стажу-

вання, підготовки та уча-

сті в заходах (засідання, 

слухання, круглі столи, 

конференції тощо) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. Секретаріат Комі-

тету з питань аграр-

ної політики та земе-

льних відносин 

-/1 Магістр Уміння працювати з нор-

мативно-правовими ак-

тами, готувати аналіти-

чні матеріали і довідки. 

Досвід роботи у сфері 

АПК не менше двох ро-

ків  

Відповідальність, компе-

тентність, організова-

ність, 

ініціативність, працезда-

тність 

Участь інтерна в опрацюванні 

законопроектів, що стосу-

ються питань галузі харчової 

та переробної промисловості, 

ветеринарної медицини, лісо-

вого господарства, тощо 
 

Участь інтерна в розробці та 

підготовці матеріалів до за-

сідань Комітету в  комітет-

ських та парламентських 

слуханнях 

2. Секретаріат Комі-

тету з питань будівни-

цтва, містобудування і 

житлово-комуналь-

ного господарства 

1/- Бакалавр, 

спеціаліст, 

магістр 

Знання законодавчої бази 

у сфері будівництва, міс-

тобудування і житлово-

комунального господарс-

тва 

 Пунктуальність, 

вмотивованість, 

комунікабельність, від-

повідальність 

Участь інтерна в опрацюванні 

законопроектів, що стосу-

ються питань будівництва, мі-

стобудування і житлово-кому-

нального господарства 
 

Участь інтерна в розробці 

матеріалів до засідань Комі-

тету, «круглих столів», комі-

тетських та парламентських 

слухань 

3. Секретаріат Комі-

тету з питань бю-

джету 

 

 

1/- Вища освіта 

із ступенем 

бакалавр, ма-

гістр (спеціа-

ліст) за фа-

хом, що від-

повідає пред-

метам ві-

дання Комі-

тету 

Уміння працювати з нор-

мативно-правовими ак-

тами, готувати аналіти-

чні матеріали, вести ді-

лове листування. 

Знання комп’ютерної те-

хніки та програмного за-

безпечення відповідно до 

специфіки структурного 

підрозділу 

Відповідальність, аналі-

тичне мислення, уваж-

ність та чіткість у роботі 

з документами, комуні-

кабельність, організова-

ність, ініціативність, по-

літична неупередженість, 

дотримання професійної 

етики та культури спіл-

кування 

Участь інтернів в опрацю-

ванні законопроектів з питань 

регіональної політики,  

місцевого самоврядування, 

будівництва,  

житлово-комунального госпо-

дарства, охорони навколиш-

нього середовища, енерге-

тики, дорожнього господарс-

тва 

 
 

Участь інтернів в  

підготовці інформаційних та 

аналітичних матеріалів вне-

сенні змін до закону про 

Державний бюджет та у 

процесі його виконання в 

частині взаємовідносин дер-

жавного та місцевих бюдже-

тів 
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4. Секретаріат Комі-

тету з питань держав-

ного будівництва, ре-

гіональної політики 

та місцевого самовря-

дування 

 

2/2 Бакалавр, 

магістр 

Знання законодавства у 

сфері державного будів-

ництва, регіональної по-

літики та місцевого са-

моврядування 

 

Відповідальність, компе-

тентність, 

дисциплінованість, 

вмотивованість та дисци-

плінованість 

Участь інтернів в опрацю-

ванні законопроектів, що сто-

суються питань відання Комі-

тету 
 

Участь інтернів в опрацю-

ванні інформаційних, аналі-

тичних матеріалів з предме-

тів відання Комітету, підго-

товки та участі в засіданнях, 

слуханнях, круглих столах 
 

 

5. Секретаріат Комі-

тету з питань екологі-

чної політики, при-

родо-користування та 

ліквідації наслідків 

Чорнобильської ката-

строфи 

 

2/2 Бакалавр, 

спеціаліст, 

магістр 

Володіння комп’ютер-

ною технікою  

(МS Office) 

Відповідальність, кому-

нікабельність 

 

Участь інтернів в опрацю-

ванні законопроектів, що сто-

суються питань, які відно-

сяться 

до предметів відання Комі-

тету 

 

Участь інтерна в розробці 

або опрацюванні інформа-

ційних, аналітичних матері-

алів з питань предметів ві-

дання Комітету 

6. Секретаріат 

 Комітету з питань 

економічної політики 

 

1/1 Бакалавр, 

спеціаліст, 

магістр 

Уміння  аналітично мис-

лити. 

Уміння працювати з за-

конодавчими та нормати-

вно-правовими  актами, 

готувати аналітичні ма-

теріали і довідки. 

Уміння планувати ро-

боту, встановлювати 

пріоритети задля ефекти-

вного використання ро-

бочого часу, безперервно 

підвищувати рівень влас-

ної професійної компете-

нтності. 

Відповідальність, аналі-

тичне мислення, високі 

лідерські якості, точність 

та чіткість у роботі з до-

кументами, комунікабе-

льність, організованість, 

ініціативність, політична 

неупередженість, 

об’єктивність, дотри-

мання професійної етики 

та культури спілкування. 

Знання загальних правил 

поведінки державного 

службовця, правил етич-

ної поведінки, правил і 

норм охорони праці. 

Знання комп’ютерної те-

хніки та програмного за-

безпечення 

Ознайомлення інтернів з зако-

нотворчою діяльністю Комі-

тету та Верховної Ради Укра-

їни 

 

Участь інтернів в опрацю-

ванні інформаційних, аналі-

тичних матеріалів з пред-

мету відання Комітету, під-

готовка та участь в засідан-

нях, слуханнях, круглих сто-

лах 
 

7. Секретаріат Комі-

тету з питань євро-

пейської інтеграції 

 

2/2 Бакалавр, 

магістр 

Знання іноземних мов 

(офіційні мови ЄС) 

Комунікабельність, 

уважність, відповідаль-

ність, доброзичливість, 

вміння працювати в ко-

манді 

Здійснення аналізу на відпові-

дність положень законопроек-

тів праву ЄС 

Участь інтерна у підготовці 

та перекладі інформаційно-

аналітичних матеріалів, що 

стосуються роботи офіцій-

них делегацій Верховної 

Ради України 
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   8. Секретаріат Комі-

тету з питань законо-

давчого забезпечення 

правоохоронної дія-

льності 

 

2/2 Бакалавр, ма-

гістр 

Знання основних прин-

ципів підготовки і офор-

млення інформаційно-

аналітичних та довідко-

вих матеріалів, пов’яза-

них з опрацюванням та 

розробкою проектів зако-

нів, інших нормативно-

правових актів 

 

Відповідальність, точ-

ність та чіткість у роботі 

з документами з докуме-

нтами, комунікабель-

ність, організованість, 

ініціативність, політична 

неупередженість, 

об’єктивність, дотри-

мання професійної етики 

та культури спілкування 
 

Участь інтернів в опрацю-

ванні законопроектів та інших 

нормативно-правових актів з 

питань органів внутрішніх 

справ та інших правоохорон-

них органів 

Участь інтерна в опрацю-

ванні інформаційних, аналі-

тичних матеріалів з пред-

мету відання Комітету, під-

готовки та участі в засідан-

нях, слуханнях, круглих сто-

лах, тощо 
 

9. Секретаріат Комі-

тету з питань запобі-

гання і протидії кору-

пції 

 

 

2/1 Магістр Уміння працювати з нор-

мативно-правовими ак-

тами,  

готувати аналітичні ма-

теріали і довідки 

Комунікативність, 

відповідальність, 

аналітичне 

мислення, 

креативність, вміння пра-

цювати у колективі 

Участь інтернів в опрацю-

ванні законопроектів у яких 

Комітет надає висновки  

на предмет відповідності ан-

тикорупційному законодав-

ству; 

 у вивчені громадської думки,  

пропозицій, що надійшли в 

ході обговорення 

 
 

Участь інтернів в розробці 

матеріалів до засідань Комі-

тету,  

«круглих столів», комітетсь-

ких та парламентських слу-

хань 

10. Секретаріат Комі-

тету у закордонних 

справах 

 

1/1 Бакалавр, ма-

гістр з міжна-

родно-го 

права, міжна-

родно-право-

вих та міжна-

родно-еконо-

мічних відно-

син 
 

Знання іноземних мов, 

вміння працювати з між-

народно-правовими до-

кументами  

(студенти 4 або 5 курсів 

відповідного фаху) 
 

Відповідальність, кому-

нікабельність, високий 

рівень знання іноземної 

мови 

Ознайомлення інтернів з зако-

нотворчою діяльністю Комі-

тету та Верховної Ради Укра-

їни 

 

Участь інтернів в опрацю-

ванні інформаційних, аналі-

тичних матеріалів з пред-

мету відання Комітету, під-

готовка та участь в засідан-

нях, слуханнях, круглих сто-

лах 
 

11. Секретаріат Комі-

тету з питань інфор-

матизації та зв'язку 

1/1 Бакалавр: 

1 - з ІТ 

спеціалізації; 

1 – з 

юридичної 

спеціалізації 
 

Знання комп’ютерних 

програм, вміння працю-

вати з офісною технікою, 

володіння іноземною мо-

вою 

Схильність до аналітич-

ної роботи, знання базо-

вих законодавчих актів 

галузі 

Участь інтернів в аналізі  за-

конодавчих актів з питань ін-

форматизації та зв'язку 

Участь інтернів в підготовці 

та опрацюванні інформа-

ційно-аналітичних матеріа-

лів з питань відання Комі-

тету 
 

12. Секретаріат Комі-

тету з питань науки і 

освіти 

 

1/1 Бакалавр Досвід роботи не 

обов’язковий 

Старанність, відповідаль-

ність, розуміння специ-

фіки роботи на держав-

ній службі, грамотність, 

уміння узагальнювати та 

Участь інтерна у розробці або 

опрацюванні інформаційних, 

аналітичних матеріалів з пи-

тань науки 

Участь інтернів у роботі з 

проектами Постанов Верхо-

вної Ради України про пре-
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працювати з великими 

масивами інформації 
 

мії та іменні стипендії, під-

готовці та участі в заходах 

Комітету 

13. Секретаріат Комі-

тету з питань націона-

льної безпеки і обо-

рони 

 

 

1/1 Не нижче ба-

калавра, 

юрист 

Вміння працювати з до-

кументами 

Відповідальність, кому-

нікабельність 

 

Участь інтернів в розробці та 

опрацювання законопроектів, 

інших правових актів Верхов-

ної Ради України у сфері нац-

безпеки і оборони 

 

Застосування законодавства 

інших країн у сфері нацбез-

пеки і оборони. 

Участь інтерна в розробці та 

опрацюванні матеріалів у 

сфері нацбезпеки і оборони 
 

14. Секретаріат Комі-

тету з питань охорони 

здоров'я 

2/1 Вища юриди-

чна, економі-

чна освіта, 

менеджмент 

в охороні 

здоров’я (не 

нижче бака-

лавра) 
 

Досвід організації публі-

чних заходів, ділового 

листування, робота з офі-

сною технікою, навички 

роботи з  

веб-сайтами, ведення пу-

блічних сторінок у соціа-

льних мережах 
 

Комунікабельність, ініці-

ативність, здатність до 

аналітичної роботи та 

швидкого переключення 

з одного виду роботи на 

інший, реагування на 

зміну завдань та їх стро-

ків виконання 

Дослідження інтерном міжна-

родного досвіду законодав-

чого регулювання у сфері 

охорони здоров’я, зокрема 

права ЄС 

 

Оволодіння інтерном навич-

ками роботи зі зверненнями 

громадян, електронними пе-

тиціями, інформаційними 

запитами,  

Веб-сайтом Комітету,  

у тому числі роботи з порта-

лом громадського обгово-

рення законопроектів 
 

15. Секретаріат Комі-

тету з питань пали-

вно-енергетичного 

комплексу, ядерної 

політики та ядерної 

безпеки 

1/- Економічна, 

юридична 

освіта, мене-

джмент. Осві-

тній рівень:  

магістр 

Уміння працювати з нор-

мативно-правовими ак-

тами, 

 готувати аналітичні ма-

теріали і довідки 

Комунікабельність, 

вміння швидко навча-

тись, неконфліктність 

Участь інтерна в опрацюванні 

законопроектів з питань вугі-

льної промисловості, ядерної 

політики та ядерної безпеки, 

нафтогазової галузі, стратегії  

розвитку паливо-енергетич-

ного комплексу та енергозбе-

реження  
 

Участь інтерна в розробці та 

опрацюванні інформацій-

них, аналітичних матеріалів 

у сфері паливно-енергетич-

ного комплексу, ядерної по-

літики та ядерної безпеки. 

Підготовка та участь у захо-

дах, які планує проводити 

Комітет 
 

16. Секретаріат Комі-

тету з питань подат-

кової та митної полі-

тики 

2/2 Не нижче ба-

калавра 

Вміння працювати в ко-

манді, стратегічне мис-

лення, прийняття управ-

лінських рішень 

 

 

Комунікабельність, оріє-

нтованість на результат, 

цілеспрямованість, здат-

ність створювати нові, 

нестандартні ідеї та рі-

шення 

Участь інтернів в опрацю-

ванні законопроектів з питань 

податкової та митної політики  

Участь інтернів в розробці 

та опрацюванні інформацій-

них, аналітичних матеріалів 

у сфері податкової та митної 

політики. Підготовка та уч-

асть у заходах, які планує 

проводити Комітет 

 
 

17. Секретаріат Комі-

тету з питань прав 

1/1 Бакалавр, ма-

гістр 

 

Вільне володіння держа-

вною мовою;  

аналіз та узагальнення 

інформації 

Комунікабельність, напо-

легливість, старанність 

Участь інтернів в опрацю-

ванні законопроектів з питань 

прав людини, національних 

Участь інтернів в розробці 

та опрацюванні інформацій-

них, аналітичних матеріалів 
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людини, національ-

них меншин і міжна-

ціональних відносин 

 

 меншин і міжнаціональних ві-

дносин 

з питань законодавчого за-

безпечення права на прове-

дення мирних зборів, сво-

боду пересування та вільних 

вибір місця проживання, ре-

гулювання збирання і вико-

ристання персональних да-

них  

про особу 

 
 

18. Секретаріат Комі-

тету з питань право-

вої політики та право-

суддя 

 

1/1 Бакалавр, 

спеціаліст, 

магістр 

Навички роботи з вели-

ким обсягом інформації, 

гнучкість у навчанні, 

впевнений користувач 

комп’ютера та офісних 

програм, досвід роботи з 

програмами 

 Word, Excel 

 
 

Відповідальність, дисци-

плінованість, організова-

ність, здатність до аналі-

тичного мислення, 

вміння чітко формулю-

вати свої думки 

Участь стажера в опрацю-

ванні законопроектів та підго-

товка проектів висновків на 

законопроекти 

Розробка та опрацювання ін-

формаційних, аналітичних 

матеріалів з предмету ві-

дання підрозділу стажу-

вання, підготовки та участі в 

заходах (засідання, слу-

хання, круглі столи, конфе-

ренції тощо) 

 

19. Секретаріат Комі-

тету з питань Регла-

менту та організації 

роботи Верховної 

Ради України 

1/- Бакалавр, 

спеціаліст, 

магістр (пра-

вознавство) 

 

Навички роботи з оргтех-

нікою та програмним за-

безпеченням Microsoft 

Excel, Power Point,  

 

 Відповідальність, інтен-

сивність, активність, 

професійність,  бажання 

вчитись 

Участь інтернів в опрацю-

ванні законопроектів, проек-

тів інших актів Верховної 

Ради України, в поточній ро-

боті Комітету 

Участь інтерна в розробці та 

опрацюванні інформацій-

них, аналітичних матеріалів 

у сфері організації роботи 

Верховної Ради України 
 

20. Секретаріат Комі-

тету з питань сім'ї, 

молодіжної політики, 

спорту та туризму 

2/1 Бакалавр 

 

Впевнений користувач 

комп’ютера та офісних 

програм 

Комунікативність, 

відповідальність, 

аналітичне 

мислення, 

креативність, вміння пра-

цювати в колективі 

 

Участь інтернів в опрацю-

ванні законопроектів щодо за-

хисту прав дітей, державної 

політики у сфері сімейно-

шлюбних відносин, сфери фі-

зичної культури, спорту та ту-

ризму 

 
 

Участь інтернів в розробці 

матеріалів до засідань Комі-

тету, «круглих столів», комі-

тетських та парламентських 

слухань 

21. Секретаріат Комі-

тету у справах ветера-

нів, учасників бойових 

дій, учасників антите-

рористичної операції 

та людей з інвалідні-

стю 

 

-/1   Бакалавр 

(правознавс-

тво) 

Уміння працювати з нор-

мативно-правовими ак-

тами 

Відповідальність, 

організованість, ініціати-

вність 

Участь інтерна в опрацюванні 

законопроектів щодо соціаль-

ного захисту ветеранів, учас-

ників бойових дій, учасників 

антитерористичної операції та 

людей з інвалідністю  

 

Участь інтерна в розробці та 

опрацюванні інформацій-

них, аналітичних матеріалів 

з питань, що належать до 

компетенції Комітету. Під-

готовка та участь у заходах, 
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які планує проводити Комі-

тет  

 
 

21. Секретаріат Комі-

тету з питань фінан-

сової політики і бан-

ківської діяльності 
 

-/1 Бакалавр Уміння працювати з ар-

хівними матеріалами 

Відповідальність, 

організованість, ініціати-

вність 

Можлива участь інтерна в ро-

зробці або опрацюванні зако-

нопроектів, інших правових 

актів Верховної Ради України 

та її Апарату 

 

Можлива участь інтерна в  

опрацюванні інформацій-

них, аналітичних матеріалів 

з питань, що належать до 

компетенції  

Комітету 
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Вимоги до кандидатів та напрями їх стажування в  

структурних підрозділах Апарату Верховної Ради України у 2019 році   

 
 

Назва 

структурного 

підрозділу Апа-

рату Верховної 

Ради України 

 

 

Кількість 

стажерів, з 

них: 

на  повний 

(8 год.) /  

неповний 

робочий 

час 

(4 год.) 

 

 

 

Освітньо-квалі-

фікаційний  

рівень інтерна 

 

Необхідні 

навички та досвід  

роботи інтерна 

 

Бажані 

особисті та професійні 

якості інтерна 

 

Орієнтовний перелік завдань, 

які будуть передбачені  

 індивідуальним планом 

стажування інтерна, у тому числі: 
 

Участь інтерна в розробці 

або опрацюванні законопро-

ектів, інших правових актів 

Верховної Ради України та 

її Апарату 

 

Участь інтерна в розробці 

або опрацюванні інформа-

ційних, аналітичних  

матеріалів з предмету  

відання підрозділу стажу-

вання, підготовки та  

участі в заходах (засідання, 

слухання, круглі столи, 

конференції тощо) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Секретаріат  

Голови Верхов-

ної Ради України 

 

1/1 Бакалавр, магістр  

 

Аналітичність, систем-

ність 

Наполегливість, прискіп-

ливість, відповідальність 

Безпосередньо не братимуть 

участі 

 

Участь інтернів у організа-

ційному та інформаційному 

забезпеченні діяльності Го-

лови Верховної Ради Укра-

їни 
 

2. Головне юри-

дичне 

управління 

 

1/- Бакалавр 

(пріоритет – юри-

дична освіта) 

Вільне володіння держа-

вною мовою та уміння: 

аналітично мислити; ана-

лізувати зміст нормати-

вно-правових актів; готу-

вати висновки, аналіти-

чні матеріали і довідки; 

планувати власну ро-

боту;  

базові навички підгото-

вки проектів норматив-

них актів; 

навички роботи з елект-

ронними базами норма-

тивно-правових актів 
 

Відповідальність, точ-

ність та чіткість у роботі 

з документами, комуні-

кабельність, організова-

ність, ініціативність, по-

літична неупередженість, 

об’єктивність, дотри-

мання етики та культури 

спілкування 

 

Участь інтерна в опрацюванні 

законопроектів з питань циві-

льного, фінансового та соціа-

льного законодавства відпо-

відно до компетенції Голов-

ного юридичного управління 

 

Участь інтерна в 

розробці та/або опрацюванні 

інформаційних, аналітичних 

матеріалів з предмету ві-

дання підрозділу стажу-

вання та 

заходах, що проводити-

муться за участю підрозділу 

стажування (засідання, слу-

хання, круглі столи конфе-

ренції тощо) 
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3. Головне орга-

нізаційне управ-

ління 

 

1/1 спеціаліст, магістр 

(правознавство) 

Вміння та навички аналі-

тичної роботи 
Відповідальність,  

своєчасне виконання за-

вдань 

 

Участь інтерна у виконанні 

поточних завдань відповідно 

до положення про управління 
 

 

 

 

 

Участь інтерна у заходах, 

що проводяться у Верховній 

Раді України 

4. Інформаційне 

управління 

 

2/1 Бакалавр 

 

Робота з інформаційними 

матеріалами; проведення 

екскурсій, організація 

виставочних заходів, му-

зейна справа 

Комунікабельність,  іні-

ціативність, 

діловитість, 

дослідницькі здібності, 

відповідальність, працез-

датність, 

дисциплінованість, орга-

нізаційність, 

наполегливість, воло-

діння комп’ютерними те-

хнологіями 

 
 

Безпосередньо не братимуть 

участі 

 

Робота інтернів з докумен-

тами та 

 довідково-інформаційними 

матеріалами; підготовки та 

участь у відкритих відвіду-

ваних заходах; екскурсії, ор-

ганізація експозицій; 

 робота з музейною експози-

цією 

 

 

5. Прес-служба 1/- Бакалавр (філолог, 

політолог, журна-

ліст, міжнародна 

інформація) 

 

 

Досвід роботи у напи-

санні прес-релізів, анон-

сів, володіння навичками 

роботи у соцмережах) 

Пунктуальність, грамот-

ність, обізнаність у полі-

тичній ситуації в Україні 

та за кордоном, працелю-

бність, доброзичливість 

Безпосередньо не братимуть 

участі 

 

Участь інтерна у написанні 

прес-релізів, анонсів, підго-

товці матеріалів для напов-

нення фейсбук Верховної 

Ради України, аналітична 

обробка інформаційних ма-

теріалів 
 

 

 

6. Управління        

кадрів 

 

1/1 Бакалавр, 

спеціаліст, 

магістр 

Бажано мати досвід ро-

боти з питань повнова-

жень структурного під-

розділу 

Відповідальність,  

 інноваційне та аналіти-

чне мислення, здатність 

працювати з великим об-

сягом інформації, стресо-

стійкість, культура укра-

їнського ділового мов-

лення, знання базових 

комп'ютерних програм 

Участь в опрацюванні проек-

тів нормативних та розпоряд-

чих актів Апарату з питань 

роботи з персоналом 

 
 

Підготовка інформаційно-

аналітичних  та презентацій-

них матеріалів, участь у за-

безпеченні взаємодії з між-

народними організаціями 

(програмами, проектами),  

організаційному забезпе-

ченні заходів з питань пов-

новажень Управління кадрів 

 
 

7. Управління 

комп’ютеризо-

ваних систем 

 

2/1 Бакалавр 

в галузі інформа-

ційних технологій, 

адміністрування, 

автоматизації та 

Ремонт та технічне об-

слуговування засобів 

комп'ютерної техніки 

(системних блоків, моні-

торів, принтерів  

Акуратність, уважність, 

вміння працювати з різ-

номанітною вимірюваль-

Безпосередньо не братимуть 

участі 

 

 Надання послуг по ремонту 

та технічному обслугову-

ванню комп’ютерної тех-
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приладо-буду-

вання, 

електроніки, 

телекомунікацій, 

математики та ста-

тистики 

 

та БФП) 

 

ною апаратурою, здійс-

нювати пайку електрон-

них елементів 

ніки, ведення належного об-

ліку відремонтованої тех-

ніки.  

Участь у програмно-техніч-

ній підтримці веб-сайтів 

Верховної Ради України  та 

структурних підрозділів її 

Апарату 

Участь у підготовці мето-

дичних матеріалів 

 
 

8. Управління по 

зв'язках з місце-

вими органами 

влади і органами 

місцевого само-

врядування 

 

1/- Бакалавр, магістр Досвід роботи в органах 

місцевого самовряду-

вання 

Відповідальність, самос-

тійність, 

ініціативність 

Здійснення інтерном моніто-

рингу 

законодавчих ініціатив у 

сфері децентралізації влади та 

реформи місцевого самовря-

дування 

Опрацювання інтерном ма-

теріалів у сфері регіональної 

політики, місцевого само-

врядування. 

Участь у заходах з представ-

никами 

регіонів, органів місцевого 

самоврядування, територіа-

льних громад, асоціаціями 

органів місцевого самовря-

дування 

 
 

 

9. Управління за-

безпечення між-

парламентських 

зв’язків 

 

4/5 Бакалавр, 

магістр 

Вільне володіння 

комп’ютером та офісною 

технікою. 

Навички перекладу 

 

Дисциплінованість, 

відповідальність, 

комунікабельність, 

оперативність, 

уважність 

Безпосередньо не братимуть 

участі 

 

Участь інтернів у розробці 

та опрацюванні інформацій-

них, аналітичних матеріалів. 

Участь у заходах, що прово-

дитимуться за участю під-

розділу стажування  

 
 

10. Відділ зв’яз-

ків з органами 

правосуддя 

 

2/- Юридична освіта 

за кваліфікацій-

ним рівним бака-

лавра чи магістра 

Навички використання 

комп'ютерного облад-

нання та програмного за-

безпечення 

ня, уміння аналітично 

мислити, уміння працю-

вати з  

нормативно-правовими 

актами, 

Відповідальність, кому-

нікабельність, організо-

ваність, політична неупе-

редженість, об'єктив-

ність, культура спілку-

вання, аналітичне  

мислення, володіння ме-

тодами дослідження та 

аналізу законодавства 

Безпосередньо не братимуть 

участі 

 

Підготовка матеріалів та 

отримання досвіду у судо-

вих провадженнях 

щодо публічно-правових та 

цивільно-правових спорів,            

в яких учасником судового 

процесу виступає  

Голова Верховної Ради Ук-

раїни, Верховна Рада Укра-

їни, Апарат Верховної Ради 
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 готувати аналітичні ма-

теріали і довідки 

України або його Керівник. 

Підготовка проектів запере-

чень, пояснень, клопотань у 

справах у загальних судах 
 
 

 

 

11. Відділ конт-

ролю 

 

1/- Бакалавр, спеціа-

ліст, магістр 

Володіння персональним 

комп’ютером 

 

 

Уважність, 

відповідальність 

Безпосередньо не братимуть 

участі 

 

Безпосередньо не братимуть 

участі 
 

12. Відділ з пи-

тань звернень 

громадян 

 

2/1 Спеціаліст, ма-

гістр 

Уміння аналітично мис-

лити, орієнтуватися на 

досягнення кінцевих ре-

зультатів; 

уміння працювати з зако-

нодавчими та нормати-

вно-правовими актами; 

точність та чіткість у ро-

боті з документами 

 

Відповідальність, 

організованість, ініціати-

вність 

Участь інтернів в підготовці 

проектів нормативно-право-

вих актів щодо роботи із звер-

неннями громадян та органі-

зації особистого прийому у 

Верховній Раді України 

 

Участь інтернів в прове-

денні особистого прийому 

громадян 

головами Комітетів Верхов-

ної Ради України, головами 

депутатських фракцій (депу-

татських груп) у Верховній 

Раді України; 

участь у підготовці проектів 

інформаційних матеріалів 

про звернення громадян до 

Верховної Ради України 

 

 


