
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення Національної ради України  

з питань телебачення і радіомовлення 

27.10.2010 № 1491 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про представника Національної ради  

України з питань телебачення і радіомовлення  

 

1. Загальна частина 
 

1.1. Представник Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення (далі – представник) забезпечує виконання наглядових 

повноважень Національної ради в Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, здійснює контроль і нагляд за дотриманням 

телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги на території 

області (регіону) вимог чинного законодавства України в сфері телебачення і 

радіомовлення, реклами, авторського права та суміжних прав, законодавства 

про захист суспільної моралі, законодавства про вибори. 

1.2. На посаду представника призначається громадянин України, який 

має вищу гуманітарну чи технічну освіту у сфері електронних засобів масової 

інформації або зв’язку, стаж роботи за фахом не менше 5 років або в державній 

службі не менше 3 років, вільно володіє державною мовою. 

1.3. Представник призначається на посаду Національною радою на 

конкурсній основі строком на 4 роки. Звільняється з посади рішенням 

Національної ради відповідно до п. 2 ст. 36 Кодексу законів про працю 

України, крім випадків, передбачених ст. 38 Кодексу законів про працю 

України. 

1.4. Представник Національної ради є працівником апарату Національної 

ради і виконує службові функції відповідно до штатного розпису. 

1.5. Представник зобов’язаний не пізніше 10 днів з дня призначення на 

посаду скласти представницький мандат. 

1.6. Представник зобов’язаний протягом місяця з дня призначення на 

посаду вийти зі складу засновників (співзасновників) телерадіоорганізації (далі 

– ТРО) та позбутися частки майна ТРО. 

1.7. У своїй роботі представник керується законами України, актами 

Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими 

актами, що регулюють відносини у сфері телерадіомовлення, Регламентом та 

рішеннями Національної ради, цим положенням.  
 

2. Завдання та обов’язки 
 

2.1. Представник Національної ради зобов'язаний здійснювати: 
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- нагляд за виконанням ліцензіатами законодавства України та 

дотриманням умов ліцензії; 

- моніторинг телерадіопрограм; 

- нагляд за дотриманням ліцензіатами визначеного законодавством 

порядку мовлення під час проведення виборчих кампаній та референдумів, 

інформування Центральної виборчої комісії, відповідних територіальних 

виборчих комісій, Національної ради про виявлені порушення; 

- надсилати ліцензіатам письмові повідомлення про порушення ними 

законодавства та/або ліцензійних умов і умов ліцензії не пізніше 10 днів після 

їх виявлення. 

2.2. Представник: 

- надає ТРО консультації щодо формування пакету документів, 

необхідних для участі в конкурсі на отримання ліцензії на право користування 

каналами мовлення; 

- надсилає до Національної ради подання про факти порушень 

законодавства у галузі телерадіомовлення. 

2.3. Готує телерадіоінформаційні характеристики регіону, постійно 

оновлює базу даних і надсилає матеріали до управління. 

2.4. Взаємодіє з представниками місцевої влади, громадських організацій 

з питань, що стосуються телерадіоінформаційної сфери. 

2.5. Аналізує пропозиції та зауваження телеглядачів і радіослухачів щодо 

діяльності ТРО, здійснює перевірку скарг, розробляє і вживає відповідних 

заходів до усунення недоліків у діяльності ТРО. 

2.6. Вносить пропозиції щодо розвитку телерадіоінформаційного 

простору області (регіону). 

2.7. Готує звітну і довідкову інформацію згідно з дорученнями 

Національної ради. 

2.8. Представник подає щорічний звіт про свою роботу до Національної 

ради та оприлюднює його на відповідній території у друкованих ЗМІ. 

2.9. Здійснює керівництво секретаріатом представника, визначає 

обов'язки та ступінь відповідальності працівників секретаріату представника. 

Забезпечує додержання працівниками трудової дисципліни. 
 

3. Права 
 

3.1. Представник має право: 

- отримувати від посадових осіб ліцензіатів документи і пояснення, 

необхідні для виконання ним своїх повноважень; 

- вносити пропозиції стосовно вдосконалення роботи; 

- на забезпечення необхідними матеріалами для здійснення 

функціональних обов’язків. 
 

4. Відповідальність 
 

4.1. Представник несе відповідальність за несвоєчасне і неякісне 

виконання посадових обов’язків згідно з чинним законодавством. 
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4.2. Несе матеріальну відповідальність за збереження майна, 

матеріально-технічних цінностей, закріплених за ним. 

4.3. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на 

секретаріат представника завдань і здійснення ним своїх повноважень. 


