
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення Національної ради України  

з питань телебачення і радіомовлення 

27.10.2010 № 1491 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ організації роботи представників 

та секретаріатів представників управління координації 

роботи представників та секретаріатів представників 

 

1. Відділ організації роботи представників та секретаріатів представників 

(далі – відділ) є структурним підрозділом управління координації роботи 

представників та секретаріатів представників. 
 

2. Відділ організації роботи представників та секретаріатів представників 

у своїй діяльності  керується законами України, постановами Верховної Ради 

України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 

рішеннями Національної ради, наказами та розпорядженнями голови, 

Регламентом та Положенням про апарат Національної ради, Положенням про 

управління координації роботи представників та секретаріатів представників, 

цим Положенням та іншими нормативними актами. 
 

3. Основними завданнями відділу є: 

- організація роботи представників Національної ради України в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, 

секретаріатів представників; 

- організація здійснення представниками Національної ради та 

секретаріатами представників нагляду за виконанням ліцензіатами 

законодавства та умов ліцензій. 
 

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

- організовує та координує роботу представників Національної ради в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також 

секретаріатів представників відповідно до їх повноважень та службових 

обов’язків; узагальнює облік їх робочого часу; 

- забезпечує доведення до представників Національної ради в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, 

секретаріатів представників службової документації, що стосується їх роботи; 

- координує роботу представників Національної ради та секретаріатів 

представників щодо своєчасного опрацювання службової документації, 

здійснює контроль за термінами виконання рішень Національної ради, 

розпорядчих документів, протокольних та інших доручень керівництва; 

- отримує від представників Національної ради необхідну інформацію, 

яка стосується організації мовлення телерадіоорганізацій; 



 2 

- здійснює контроль за систематичним поповненням представниками 

Національної ради телерадіоінформаційних характеристик регіонів; 

- готує аналітичну інформацію про стан та тенденції розвитку 

телерадіоінформаційного простору в Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі; 

- організовує підготовку та оприлюднення щорічних звітів представників 

Національної ради в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі; 

- здійснює відповідні заходи щодо організації регіональних нарад, 

семінарів, конференцій за участю телерадіоорганізацій Автономної Республіки 

Крим, областей, міст Києва та Севастополя; 

- організовує підвищення професійного рівня представників 

Національної ради, працівників секретаріатів представників. 
 

5.  Відділ має право: 

- вносити пропозиції керівництву Національної ради щодо 

вдосконалення роботи відділу; 

- на виконання доручень керівництва Національної ради залучати до 

підготовки та виконання запланованих заходів спеціалістів інших структурних 

підрозділів апарату за погодженням з їх керівниками. 
 

6. Відділ організації роботи представників та секретаріатів представників 

підпорядковується безпосередньо начальнику управління координації роботи 

представників та секретаріатів представників, голові Національної ради, 

заступникам голови Національної ради, відповідальному секретарю та 

керівнику апарату. 

Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

іншими структурними підрозділами Національної ради. 
 

7. Відділ очолює заступник начальника управління координації роботи 

представників та секретаріатів представників – начальник відділу організації 

роботи представників та секретаріатів представників. 
Заступник начальника управління координації роботи представників та 

секретаріатів представників – начальник відділу організації роботи 

представників та секретаріатів представників призначається на посаду наказом 

голови Національної ради на підставі рішення конкурсної комісії та на інших 

підставах, визначених Законом України „Про державну службу”. Звільняється з 

посади відповідно до чинного законодавства.  

На посаду заступника начальника управління призначається громадянин 

України, який володіє державною мовою, має вищу освіту відповідного 

професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 

спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі не менше 5 років або 

стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 7 років. Досвід роботи щодо 

управління персоналом. 
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8. Заступник начальника управління координації роботи представників та 

секретаріатів представників – начальник відділу організації роботи 

представників та секретаріатів представників: 

- організовує роботу відділу та забезпечує роботу з координації 

діяльності представників Національної ради та секретаріатів представників, 

аналізує діяльність їхньої роботи; 

- забезпечує ефективну взаємодію представників Національної ради зі 

структурними підрозділами апарату Національної ради; 

- здійснює контроль за виконанням рішень Національної ради, наказів, 

розпоряджень голови Національної ради, протокольних та інших доручень, що 

стосуються організації діяльності представників Національної ради в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; 

 - надає консультативно-методичну допомогу представникам 

Національної ради щодо виконання завдань, передбачених чинним 

законодавством; 

- здійснює відповідні заходи щодо організації підготовки щорічних звітів 

представників Національної ради в АР Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі, їх розгляду на засіданні Національної ради та відповідного 

редагування для подальшого оприлюднення; 

- розробляє рекомендації щодо проведення навчання та підвищення 

кваліфікації представників Національної ради в АР Крим, областях, містах 

Києві та Севастополі; 

- готує для начальника управління пропозиції щодо заохочення 

працівників управління, а в разі необхідності – притягнення до дисциплінарної 

відповідальності; 

- у разі відсутності начальника управління координації роботи 

представників та секретаріатів представників виконує його обов’язки;  

- несе персональну відповідальність за несвоєчасне і неякісне виконання 

обов’язків, передбачених цим положенням, за бездіяльність, порушення норм 

етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних із 

проходженням державної служби, передбачених законодавством. 
 

9. Керівництво Національної ради створює умови для нормальної роботи 

і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх окремим 

приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, 

необхідними матеріалами для здійснення функціональних обов'язків, 

транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими 

нормативними актами, довідковими матеріалами, що стосуються діяльності 

Національної ради та телерадіоорганізацій. 

 

 


