
 

 

Перелік 

центральних та місцевих органів виконавчої влади,  

співробітники яких вже навчаються англійській мові  

у Соціальному проекті вивчення іноземних мов  

«Lingva.Skills» (www.lingva.ua) 

 

Адміністрація Президента України 

Апарат Верховної Ради України 

Секретаріат Кабінету Міністрів України 

 

Міністерства України 

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 

Міністерство внутрішніх справ України 

Міністерство екології та природних ресурсів України 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

Міністерство закордонних справ України 

Міністерство інформаційної політики України 

Міністерство інфраструктури України 

Міністерство культури України 

Міністерство молоді та спорту України 

Міністерство оборони України 

Міністерство освіти і науки України 

Міністерство охорони здоров'я України 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України 

Міністерство соціальної політики України 

Міністерство фінансів України 

Міністерство юстиції України 

 

Особливі центральні органи державного управління передбачені 

Конституцією 

 

Національний банк України 

Рада національноїбезпеки і оборони України 

НаціональнагвардіяУкраїни 

Генеральна прокуратура України 

 

 

Державні служби 

 

Державна авіаційна службa України 

Державна архівна службa України 



Державна аудиторська служба Укрaїни 

Державна казначейська служба Укрaїни 

Державна міграційна служба Укрaїни 

Адміністрація Державної прикордонної служби Укрaїни 

Державна служба Укрaїни з безпеки на транспорті 

Державна служба Укрaїни з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів 

Державна служба Укрaїни з питань геодезії, картографії та кадастру 

Державна служба геології та надр Укрaїни 

Державна служба Укрaїни з питань праці 

Державна служба Укрaїни у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції 

Державна служба статистики Укрaїни 

Державна служба Укрaїни з лікарських засобів та контролю за наркотиками 

Державна служба Укрaїни з надзвичайних ситуацій 

Державна служба фінансового моніторингу Укрaїни 

Державна регуляторна служба Укрaїни 

Державна фіскальна служба Укрaїни 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

Укрaїни 

 

Національні та державні агентства 

 

Національне агентство Укрaїни з питань державної cлужби 

Державне агентство автомобільних доріг України 

Державне агентство водних ресурсів Укрaїни 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження Укрaїни 

Державне агентство з питань електронного урядування Укрaїни 

Державне агентство рибного господарства Укрaїни 

Державне агентство Укрaїни з питань кіно 

Державне космічне агентство України 

Національне агентство Укрaїни з питань виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних тa інших злочинів 

Державне агентство інфраструктурних проектів Укрaїни 

Національне агентство з питань запобігання корупції 

 

 

Державні інспекції 

 

Державна архітектурно-будівельна інспекція Укрaїни 

Державна інспекція ядерного регулювання Укрaїни 

Державна інспекція енергетичного нагляду Укрaїни 

 

ЦОВВ зі спеціальним статусом 

 

Антимонопольний комітет України 



Державний комітет телебачення і радіомовлення Укрaїни 

Фонд державного майна Укрaїни 

Національне агентство Укрaїни з питань запобігання корупції 

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

Державнe бюро розслідувань 

 

Інші ЦОВВ 

 

Національна поліція Укрaїни 

Український інститут національної пам'яті 

Пенсійний фонд Укрaїни 

 

Місцеві органи влади 

 

Вінницька обласна державна адміністрація 

Волинська обласна державна адміністрація 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

Донецька обласна державна адміністрація 

Житомирська обласна державна адміністрація 

Закарпатська обласна державна адміністрація 

Запорізька обласна державна адміністрація 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація 

Київська обласна державна адміністрація 

Кіровоградська обласна державна адміністрація 

Луганська обласна державна адміністрація 

Львівська обласна державна адміністрація 

Миколаївська обласна державна адміністрація 

Одеська обласна державна адміністрація 

Полтавська обласна державна адміністрація 

Рівненська обласна державна адміністрація 

Сумська обласна державна адміністрація 

Тернопільська обласна державна адміністрація 

Харківська обласна державна адміністрація 

Херсонська обласна державна адміністрація 

Хмельницька обласна державна адміністрація 

Черкаська обласна державна адміністрація 

Чернівецька обласна державна адміністрація 

Чернігівська обласна державна адміністрація 

Київська міська державна адміністрація 

 

Законодавча  влада 

 

Народні депутати України 

Помічники народних депутатів України 



Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин  

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального 

господарства  

Комітет з питань бюджету 

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування  

Комітет з питань економічної політики 

Комітет з питань європейської інтеграції 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції 

Комітет з питань інформатизації та зв'язку  

Комітет з питань культури і духовності  

Комітет з питань науки і освіти  

Комітет з питань національної безпеки і оборони  

Комітет з питань охорони здоров'я  

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та 

ядерної безпеки   

Комітет з питань промислової політики та підприємництва  

Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України  

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики 

Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму  

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення  

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників 

антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності 

Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань 

приватизації  

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

 

Судова влада 

 

Державна судова адміністрація 

Вища кваліфікаційна комісія суддів 

Національна школа суддів 

Адміністративні суди 

Господарські суди 

Місцеві суди 

 

http://www.ombudsman.gov.ua/files/documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf

