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Гайк СТЕПАНЯН,
експерт з організаційного розвитку та інституційної 

реформи Офісу парламентської реформи



Законодавчі засади розвитку парламентської державної служби 

1. Прийняття Закону України «Про парламентську службу»
(реєстр. № 4530 від 21.12.2020)

2. Розробка нових правових актів, внесення змін до окремих
діючих актів (акти Верховної Ради України та її Апарату)

3. Внесення змін до актів Кабінету Міністрів України та
Національного агентства України з питань державної служби

– орієнтовно 50 актів



Акти Верховної Ради України та її Апарату

1. Рішення про утворення Комісії з питань добору парламентських державних службовців
категорії «А».

2. Положення про Комісію з питань добору парламентських державних службовців категорії
«А».

3. Порядок відбору та включення до складу Комісії з питань добору парламентських
державних службовців категорії «А» представників закладів вищої освіти, що здійснюють
підготовку у сфері публічного управління та адміністрування, та громадських об’єднань і
організацій.

4. Типові вимоги до професійної компетентності парламентських службовців, які займають
посади парламентської державної служби категорії «А».

5. Рішення про утворення Конкурсної комісії, яка проводить конкурс на зайняття посад
державної служби категорії «Б» та «В».

6. Порядок проведення конкурсу на зайняття посад парламентської державної служби.
7. Порядок просування парламентських державних службовців.
8. Порядок укладання контракту про проходження парламентської державної служби
9. Віднесення посад парламентської державної служби до посад, призначення на які

здійснюється з укладанням контракту про проходження парламентської державної служби.
10. Типовий контракт про проходження парламентської державної служби.
11. Порядок оцінювання результатів службової діяльності парламентських державних

службовців.
12. Положення про форми, організацію та строки професійного навчання парламентських

державних службовців.



Акти Верховної Ради України та її Апарату

13. Типова угода про проходження професійного навчання з відривом від служби на посаді
парламентського державного службовця.

14. Положення про Тренінговий центр Апарату Верховної Ради України.
15. Порядок закуповування у підприємств, установ та організацій незалежно від форми

власності, фізичних осіб послуг, необхідних для забезпечення підвищення кваліфікації
парламентських державних службовців.

16. Порядок підготовки пропозицій щодо професійного навчання або підвищення кваліфікації
парламентських державних службовців на наступний календарний рік з урахуванням
результатів оцінювання їх службової діяльності.

17. Порядок проходження стажування громадян України з числа молоді, які не перебувають на
посадах державної служби.

18. Положення про преміювання в Апараті Верховної Ради України.
19. Положення про встановлення виплат за додаткове навантаження парламентських

державних службовців.
20. Порядок надання парламентським державним службовцям службового житла.
21. Порядок здійснення дисциплінарного провадження стосовно парламентських державних

службовців.
22. Про посади парламентських працівників, які виконують функції з обслуговування.
23. Про затвердження вимог до осіб, які претендують на зайняття посад парламентських

працівників, які виконують функції з обслуговування.



Акти Верховної Ради України та її Апарату

24. Порядок залучення науковців та інші фахівці, які мають спеціальний досвід роботи для
виконання окремих завдань в Апараті.

25. Порядок делегування Керівником Апарату своїх повноважень першому заступнику (першим
заступникам), заступникам Керівника Апарату, керівникам структурних підрозділів Апарату.

26. Порядок організації роботи Апарату Верховної Ради України щодо забезпечення діяльності
Верховної Ради України на особливий період.

27. Про перелік тестових питань для проведення конкурсу на зайняття посад парламентської
державної служби.

28. Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад парламентської державної
служби.

29. Перелік посад в Апараті Верховної Ради України, на які може проводитися закритий конкурс.
30. Внесення змін до Положення про Апарат Верховної Ради України, затверджене

розпорядженням Голови Верховної Ради України.
31. Внесення змін до Положення про Управління кадрів Апарату Верховної Ради України.
32. Внесення змін до розпорядження Голови Верховної Ради України «Про розподіл обов’язків

між Керівником Апарату Верховної Ради України та заступниками Керівника Апарату
Верховної Ради України».



Акти Кабінету Міністрів України

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 243 «Про затвердження
Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби»

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 року № 448 «Про затвердження
Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «А»

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 «Про затвердження
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби».

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року № 494 «Про затвердження
Порядку укладення контрактів про проходження державної служби».

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 «Про затвердження
Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців».

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 «Про затвердження
Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих
державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад»

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці
працівників державних органів».

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 304 «Про умови оплати
праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на
яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу».

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/243-2016-%D0%BF


Акти Кабінету Міністрів України

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1039 «Про затвердження
Порядку здійснення дисциплінарного провадження».

10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 року № 974-р «Про схвалення
Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів
місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад».

11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342-р «Про
затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного
навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників
та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад».



Акти Національного агентства України
з питань державної служби

1. Наказ НАДС від 24 жовтня 2018 року № 245-18 «Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо визначення результатів оцінювання службової діяльності державних службовців, які
займають посади державної служби категорії «А».

2. Наказ НАДС від 03 березня 2016 року № 48 «Про затвердження Порядку стажування
державних службовців», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 року
за № 439/28569.

3. Наказ НАДС від 15 жовтня 2019 року № 188-19 «Про затвердження Методики визначення та
проведення аналізу потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих
державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого
самоврядування», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2019 року
за № 1157/34128.

4. Наказ НАДС від 12 квітня 2016 року № 76 «Про затвердження Порядку обрання представників
громадських об’єднань до складу конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад
державної служби», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 травня 2016 року за №
786/28916.

5. Наказ НАДС від 03 березня 2016 року № 49 «Про затвердження Порядку обліку та роботи з
дисциплінарними справами», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016
року за № 456/28586.



Упровадження колективного лідерства з метою 
інституційної підтримки розвитку парламентської державної служби

Управлінська рада забезпечує:

• колективне обговорення визначених Керівником Апарату питань перед
прийняттям відповідних рішень, обговорення наявних та потенційних
проблем і загроз для Апарату Верховної Ради України, парламентської
служби та пошук найбільш оптимальних шляхів їх вирішення;

• внутрішню комунікацію на вищому рівні управління Апаратом;

• безперервність системи управління. Процес обговорення та прийняття
рішення не замикається виключно на одній особі, а здійснюється
колегіально і зміна вищого керівництва Апарату не призводить до
кардинальних змін в організації управління Апаратом.



Приклади упровадження системи колективного лідерства у 
парламентах зарубіжних країн

Парламент Шотландії - Група керівництва 

Палата громад (Велика Британія) - Виконавча рада

Федеральні збори Швейцарії - Правління Федеральних зборів



Організаційно-правова форма Управлінської ради
Апарату Верховної Ради України 

Постійно діючий консультативно-дорадчий орган, утворений
Керівником Апарату

Персональний склад Управлінської Ради формується Керівником
Апарату

Формою роботи Управлінської ради є засідання, що проводяться за
ініціативою Керівника Апарату або керівництва Верховної Ради
України

Рішення Управлінської ради мають рекомендаційний характер



Стратегічне планування в Апараті Верховної Ради України

Стратегічне планування 

• Процес, необхідний для визначення місії Апарату, його цінностей та цілей
на найближчий період.

• Ці критерії являтимуть собою основу, на підставі якої можна буде
здійснювати управління всіма змінами та перевіряти їх на стратегічну
«відповідність».

• Стратегічний план діяльності має стати одним з ключових контрольних
документів для програми реформ в Апараті.



Суб’єкти стратегічного планування в Апараті Верховної Ради України

Керівництво Апарату  

Робоча група 

зі стратегічного планування в Апараті

Стратегічний підрозділ  

(структурний підрозділ Апарату, який 
забезпечує організацію процесу 

стратегічного планування)

Працівники Апарату, експерти, інші 
зацікавлені суб’єкти 



Процес стратегічного планування в Апараті Верховної Ради України

Збір інформації

Узагальнення та систематизація інформації Стратегічним підрозділом. Підготовка проєкту
Стратегічного плану діяльності Апарату

Опрацювання Робочою групою зі стратегічного планування проєкту Стратегічного плану діяльності
Апарату

Направлення проєкту Стратегічного плану діяльності Апарату на розгляд Керівнику Апарату

Затвердження Стратегічного плану діяльності Апарату

Підготовка та затвердження стратегічних планів діяльності структурних підрозділів Апарату



Стратегічний план діяльності Апарату

• бачення
• місія
• цінності
• мета
• стратегічні цілі розвитку Апарату
• пріоритетні завдання

Ключові положення

• завдання та заходи 
• відповідальний структурний підрозділ Апарату 
• перелік зацікавлених сторін 
• строк виконання
• показник виконання 

План заходів з виконання Стратегічного плану діяльності



Проєкт Стратегічного плану діяльності 
Апарату Верховної Ради України

І. БАЧЕННЯ 

ІІ. МІСІЯ

ІІІ. ЦІННОСТІ

IV. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ (4)

V. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ (18)

VI. ФІНАНСУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ



Моніторинг виконання Стратегічного плану діяльності
Апарату Верховної Ради України

Суб’єкти моніторингу

• Керівництво Апарату 
• Стратегічний підрозділ
• Інші структурні 

підрозділи Апарату

Результати 
моніторингу

• Звіт за наслідками 
виконання стратегічного 
плану діяльності Апарату

• Звіти за наслідками 
виконання стратегічних 
планів діяльності 
структурних підрозділів 
Апарату 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


