
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення Національної ради України  

з питань телебачення і радіомовлення 
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ПОЛОЖЕННЯ  

про сектор організаційно-аналітичного забезпечення роботи  

голови Національної ради 

 

1. Сектор організаційно-аналітичного забезпечення роботи голови 

Національної ради (далі – сектор) підпорядковується безпосередньо голові 

Національної ради. 
 

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 

постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету 

Міністрів України, Регламентом Національної ради, рішеннями Національної 

ради, наказами та розпорядженнями голови Національної ради, цим 

Положенням та іншими нормативними актами. 
 

3. Основним завданням сектору є організаційне забезпечення діяльності 

голови Національної ради з виконання покладених на нього завдань, 

повноважень та функцій, визначених чинним законодавством. 
 

4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань: 

- готує необхідні матеріали та документи, веде облік, проводить аналіз 

кореспонденції, що надходить на ім'я голови, готує відповідні проекти 

доручень тощо; 

- опрацьовує документи, що виходять за підписом голови; 

- бере участь у підготовці звіту про діяльність Національної ради за 

звітний період та звіту Національної ради про дотримання ТРО визначеного 

законодавством порядку мовлення під час виборчих кампаній та референдумів; 

- забезпечує вирішення всіх організаційних питань щодо участі голови в 

заходах, що проводяться органами державної влади; 

- забезпечує ділові поїздки голови, оформлює протокольні доручення, 

виконує його службові вказівки та доручення; 

- готує голові необхідні інформаційно-аналітичні матеріали, звіти, 

доповіді за його дорученням; 

- забезпечує узгодження з керівництвом Національної ради та 

опрацювання порядку денного, матеріалів та документів, які включені до 

порядку денного засідання Національної ради; 
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- бере участь у підготовці, організації та проведенні інших заходів 

Національної ради (семінарів, нарад, конференцій тощо); 

- взаємодіє з підрозділами апарату, органами державної  влади,  органами  

місцевого  самоврядування  у розв'язанні  питань,  що виникають під час 

виконання доручень голови; 

- бере участь в організації зустрічей голови з громадськістю, 

представниками засобів масової інформації, посадовими особами інших 

органів, прийому відвідувачів та іноземних делегацій; 

- надає окремі фахові консультації, а також роз'яснення з питань 

діяльності голови Національної ради; 
 

5. Сектор має право: 

- вносити пропозиції керівництву Національної ради щодо вдосконалення 

роботи сектору; 

- отримувати від керівників структурних підрозділів апарату інформацію, 

документи та аналітичні матеріали, експертні висновки та проекти рішень; 

- на виконання доручень голови Національної ради залучати до підготовки  

та виконання заходів спеціалістів інших структурних підрозділів апарату за 

погодженням з їх керівниками; 

- здійснювати контроль за станом виконання відповідними структурними 

підрозділами апарату доручень, рішень, розпоряджень та наказів голови 

Національної ради. 
 

6. Сектор організаційно-аналітичного забезпечення роботи голови 

Національної ради в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє 

з іншими структурними підрозділами Національної ради. 
 

7. Сектор організаційно-аналітичного забезпечення роботи голови 

Національної ради очолює завідувач. 

Завідувач сектору призначається на посаду на час виконання повноважень 

голови Національної ради та звільняється з посади відповідно до Закону 

України „Про державну службу”, Кодексу законів про працю України, за 

письмовим поданням голови Національної ради та у разі припинення 

поноважень голови Національної ради. 

На посаду завідувача сектору призначається громадянин України, що 

вільно володіє державною мовою, має вищу освіту відповідного професійного 

спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж 

роботи в державній службі не менше 3 років або за фахом не менше 5 років. 
 

8. Завідувач сектору: 

- здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на сектор завдань, визначає 

обов'язки та ступінь відповідальності працівників сектору; 
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- бере участь у засіданнях Національної ради, робочих та апаратних 

нарадах у межах своїх повноважень; 

- під час проведення засідань керівництва та апаратних нарад фіксує 

доручення голови, оформляє їх відповідним чином; 

- розробляє і здійснює заходи, спрямовані на поліпшення роботи сектору; 

- вносить пропозиції керівництву Національної ради щодо вдосконалення 

роботи сектору; 

- забезпечує додержання працівниками сектору трудової дисципліни. 
 

9. Керівництво Національної ради зобов'язане створювати умови для 

нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників сектору, 

забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними 

засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов'язків, 

законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, 

що стосуються діяльності Національної ради та телерадіоінформаційної сфери 

в цілому. 

 

 


