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Кривошеєв
Дмитро Олегович
м. Молодогвардійськ, Луганська обл.
Національне агентство України з питань
державної служби
волонтер

Обов'язки під час стажування:
аналітична робота, переклад, робота з
документацією, комунікація з
територіальними органами
Нацдержслужби, підготовка інтерв'ю.
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Стажування
у
Національному
агентстві України з питань державної
служби
надало
мені
змогу
безпосередньо
ознайомитися
із
процесом
функціонування
центральних органів виконавчої влади.

Програма стажування надала мені
унікальну можливість особисто
зустрітися
з
представниками
української
політичної
еліти,
громадськими діячами та відомими
журналістами.

Протягом періоду стажування я зміг
наочно
побачити,
яким
чином
відбувається
комунікація
між
інститутами виконавчої влади, а
також
як
проходить
процес
підготовки інтерв'ю за участю Голови
Нацдержслужби України.

Було доволі цікаво дізнатися про те,
який шлях пройшли відомі політики
до свого успіху.

У цілому в процесі стажування я мав
можливість отримати повноцінний
досвід роботи державного службовця.
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Dmytro Kryvosheev
Molodogvardiysk, Luhansk region
National University of “Kyiv-Mohyla Academy”
National Agency of Ukraine on Civil Service
Volunteer
Analytical work, translation of documents,
document management, communication with
local departments, preparation of interviews

Executive Internship Program 2012–2013
Internships at the National Agency of
Ukraine on Civil Service gave me the
opportunity to directly explore the working
process of the institutions of the executive
branch of power.
During the training period I was able to
clearly see how communication takes place
between the institutions of the executive
branch, and how interviews with the Head
of National Agency of Ukraine on Civil
Service are prepared.
In general, during training I was able to
get the experience of working as a civil
servant.

Internship Program has given me a unique
opportunity to meet representatives of the
Ukrainian political elite, public figures and
well-known journalists.
Also it was quite interesting to hear about
how famous politicians managed to become
successful.

