
Офіс 
парламентської 
реформи 
при ВРУ
В рамках проекту ЄС-ПРООН 

з парламентської реформи



Допомогти керівництву ВРУ 
підвищити ефективність та 

прозорість роботи 
Парламенту 

Основне 
завдання 
Офісу

Офіс є частиною 

проекту ЄС-ПРООН 

з підтримки парламентської 

реформи в Україні 



Напрямки роботи Офісу

Вдосконалення 
законодавчого 

процесу та 
парламентського 

контролю

Розвиток 
спроможності 

Верховної Ради та її 
Апарату 

Цифрова 
трансформація та 

комунікація з 
громадянами 

•Наразі Офіс 
складається лише з 
керівництва (голова 
та два заступники)

Необхідно 
розробити план 

спільних дій з новим 
керівництвом ВРУ, 
щоб узгодити, яких 

спеціалістів залучати 
до ініціатив

Всього планується до 
15 експертів: 

аналітиків, 
правників, HR- та ІТ-

спеціалістів, тощо 



Вдосконалення законодавчого 
процесу та парламентського 
контролю 

Оптимізація законодавчого процесу, підвищення його якості та ефективності

Розроблення механізму пріоритизації та стратегічного планування законодавчої 
діяльності 

Вдосконалення механізмів парламентського контролю

Вдосконалення процесу оцінки впливу та проведення експертизи законопроектів

Ефективна співпраця з КМУ під час розробки, прийняття законодавчих актів та 
моніторингу їх реалізації



Розвиток спроможності 
Верховної Ради та її Апарату 

Забезпечення подальшого розвитку професійної парламентської публічної служби в 
Україні

Проведення функціонального огляду Апарату ВРУ та підготовка рекомендацій щодо 
оптимізації структури Апарату, удосконалення бізнес-процесів

Розробка та впровадження нової HR-стратегії Апарату ВРУ, плану її імплементації, а 
також нових сучасних інструментів управління людськими ресурсами

Перегляд та оновлення Плану стратегічного розвитку Апарату ВРУ 

Підвищення рівня професійної компетентності працівників Апарату, зокрема шляхом 
утворення парламентського навчально-тренінгового центру



Цифрова трансформація та 
комунікація з громадянами 

Допомога у розробці та імплементації сучасних цифрових рішень для ВРУ (електронний 
документообіг, електронний законопроект,  інтерактивний кабінет народного депутата тощо) 

Організація централізованої комунікації ВРУ зі ЗМІ 

Розробка та впровадження концепції внутрішніх та зовнішніх комунікацій, включаючи
перегляд формату та взаємодії між основними каналами комунікації (ТК «РАДА», газета «Голос 
України» тощо)

Впровадження ІТ-рішень, що сприятимуть розвитку спілкування громадян із народними 
депутатами та зворотного зв'язку 

Розробка та впровадження brand-book для ВРУ

Розробка комплексної програми парламентської просвіти для різних цільових аудиторій 
(формальна та неформальна освіта); популяризація Освітнього центру при ВРУ; новий підхід до 
екскурсій до ВРУ



Дякуємо за 
увагу та 

готові до 
співпраці!


