
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення Національної ради України  

з питань телебачення і радіомовлення 

27.10.2010 № 1491 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про сектор міжнародних зв’язків 

Національної  ради України   

з питань телебачення  і  радіомовлення 

  

1.  Сектор  міжнародних  зв’язків  (далі – сектор) є самостійним структурним  

підрозділом апарату Національної  ради України  з питань телебачення   і  

радіомовлення. 
  

2. У своїй діяльності сектор 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,  цим  

положенням  та   іншими  нормативними  актами. 
 

3. Основними  завданнями  сектору  є: 

- організація і забезпечення здійснення співробітництва з питань 

телебачення і радіомовлення з міжнародними організаціями, з органами 

державної влади, неурядовими організаціями інших країн; 

-  участь у розробці міжнародних  проектів і програм, міждержавних угод, 

законодавчих та нормативних актів, що належать до компетенції Національної 

ради; 

- підтримка  зв’язку з постійними  представництвами  міжнародних та 

європейських  структур  з метою  організації інформаційного  забезпечення 

процесів європейської  інтеграції України; 

-  вивчення, узагальнення  матеріалів  та  здійснення аналізу стану та 

світових  тенденцій  розвитку телерадіоінформаційної галузі; 

- координація взаємодії з  відповідними підрозділами  органів  виконавчої 

влади, громадськими організаціями та об’єднаннями при розв’язанні 

міжнародних питань. 
 

4. Сектор  міжнародних зв’язків відповідно  до покладених на нього 

завдань: 

- розробляє і здійснює заходи щодо ефективного виконання  покладених 

на  сектор  завдань щодо міжнародної діяльності Національної ради та 

визначення  стратегії  міжнародної діяльності Національної ради; 

- вивчає та аналізує інформацію міжнародного спрямування; 

- організовує та здійснює взаємодію з міжнародними організаціями, 

представництвами європейських структур; 
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- організовує та здійснює  взаємодію з  міжнародними організаціями та 

постійними представництвами  європейських та євроатлантичних структур; 

- забезпечує переклад зарубіжної кореспонденції; 

- організовує зустрічі  керівництва Національної ради з представниками 

іноземного дипломатичного корпусу, зарубіжних та вітчизняних ЗМІ та бере в 

них участь; 

- здійснює співробітництво  з подібними регуляторними   органами інших  

країн; 

- здійснює підготовку  інформації  для іноземних партнерів  про стан,                                                                                                                  

потреби та можливості  телерадіомовлення  України  та  тенденції його 

розвитку;  

- забезпечує налагодження  та підтримку  робочих контактів з  

відповідними  службами  дипломатичних  та інших місій  в Україні, державних  

і недержавних  установ, міжнародних  та  зарубіжних  організацій. 
 

5. Сектор міжнародних зв’язків  має  право: 

- за дорученням керівництва представляти Національну раду   в органах  

влади, в тому числі  і за кордоном – з питань, що належать  до компетенції 

сектору; 

- вступати в робочі стосунки  з відповідальними працівниками 

зарубіжних  дипломатичних представництв, міжнародних та  зарубіжних 

організацій, аналогічних  установ інших країн;  

- одержувати у встановленому порядку  від посадових осіб  Національної 

ради  документи,  інформаційні матеріали, необхідні  для виконання  

покладених на сектор  завдань і функцій; 

- брати участь   у  нарадах  та інших заходах  з питань, які стосуються  

питань  міжнародної діяльності Національної ради; 

- співпрацювати  з іншими  державними  та громадськими установами  у 

напрямках  розвитку  міжнародної  діяльності; 

- вносити пропозиції щодо  поліпшення міжнародної діяльності 

Національної ради; 

- забезпечувати ділове листування  з органами державної влади, 

підприємствами, установами  та організаціями з питань, що стосується 

діяльності сектору,  вести  особистий прийом громадян з питань, що належать 

до його компетенції. 
 

6. Сектор  міжнародних зв’язків підпорядковується  голові Національної 

ради,  заступникам голови та керівнику апарату Національної ради. 

Сектор  у процесі  виконання  покладених  на  нього  завдань  взаємодіє з 

іншими структурними  підрозділами  Національної ради,  Міністерством  

закордонних справ України, державними та  громадськими установами  у 

межах  своїх  повноважень. 
 

7. Сектор  міжнародних зв’язків очолює завідувач сектору. 

Завідувач сектору підпорядковується безпосередньо керівнику апарату. 

Завідувач сектору міжнародних зв’язків призначається  на посаду наказом 
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голови Національної ради на підставі рішення конкурсної комісії чи на інших 

підставах, визначених законодавством. Звільняється з посади  відповідно до  

чинного законодавства. 

 На посаду  завідувача  сектору  міжнародних зв’язків  призначається  

громадянин України, що вільно володіє державною та іноземною (англійською) 

мовами, має  вищу  освіту  відповідного  професійного  спрямування  та  стаж  

роботи за фахом не менше п’яти років. 
 

8. Завідувач  сектору: 

- здійснює  керівництво  діяльності  сектору, планує та контролює роботу 

сектору;  

 - несе відповідальність за виконання покладених на сектор завдань та 

обов’язків, визначає  ступінь відповідальності працівників сектору; 

- бере участь  у  розробці проектів законодавчих  та  нормативних актів, 

що належать до компетенції  Національної  ради; 

 - підтримує  зв’язки з  представниками  міжнародних, зарубіжних 

організацій та європейських  структур,  аналогічних   установ  інших країн  

світу; 

 - забезпечує  ефективну  взаємодію  сектора з  відповідними підрозділами  

органів  виконавчої  влади, громадськими організаціями та об’єднаннями, 

науковими та  учбовими установами  при розв’язанні  міжнародних  питань; 

- відповідає  за  добір та  підвищення  кваліфікації працівників, забезпечує  

розробку Положення  про сектор та  посадових  інструкцій. 
 

9.  Керівництво Національної ради створює умови для  нормальної  

роботи  і підвищення кваліфікації  працівників сектору, забезпечує їх  окремим 

приміщенням,  телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки,  

транспортом для виконання  службових обов’язків, законодавчими  та  іншими  

нормативними  актами, довідковими  матеріалами, що стосуються  діяльності  

Національної  ради та телерадіоорганізацій.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


