
ЗАТВЕРДЖЕНО  
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з питань телебачення і радіомовлення 
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ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ аналізу телерадіопростору та соціологічних досліджень 

контрольно-аналітичного управління 

 

1. Відділ аналізу телерадіопростору та соціологічних досліджень (далі – 

відділ) є структурним підрозділом контрольно-аналітичного управління 

Національної ради. 
 

2. У своїй діяльності відділ аналізу телерадіопростору та соціологічних 

досліджень керується законами України, постановами Верховної Ради 

України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 

Регламентом та Положенням про апарат Національної ради, рішеннями 

Національної ради, наказами та розпорядженнями голови Національної ради, 

цим положенням та іншими нормативними актами. 
 

3. Основним завданням відділу аналізу телерадіопростору та 

соціологічних досліджень є підготовка аналітичних матеріалів з питань 

функціонування телерадіопростору держави, планування та організація 

перевірок телерадіоорганізацій України, прогнозування розвитку галузі, 

оброблення та систематизація робочих матеріалів діяльності управління та 

проведення соціологічних досліджень.  

Ця діяльність базується на принципах забезпечення комплексного 

підходу до аналізу діяльності телерадіоорганізацій. 
 

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

- аналізує стан дотримання телерадіоорганізаціями чинного 

законодавства України, зокрема щодо реклами, виборчого законодавства, 

авторського права та суміжних прав, кінематографії, спонсорської діяльності, 

законодавства про мови; 

- аналізує забезпечення свободи слова і масової інформації, прав і 

законних інтересів телеглядачів і радіослухачів, виробників звукової та 

візуальної інформації; 

- аналізує результати моніторингу мовлення телерадіоорганізацій;  

- планує та організовує перевірки телерадіоорганізацій України; 

- бере участь у підготовці звітів Національної ради; 

- бере участь у проведенні тематичних творчих конкурсів, фестивалів, 

науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів; 

- готує аналітичні матеріали, систематизує інформацію щодо суб’єктів 

телерадіомовлення, які діють на території України; 
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- вносить пропозиції щодо розвитку телерадіоінформаційного простору 

держави; 

- організовує і проводить соціологічні дослідження у сфері телебачення і 

радіомовлення; 

- співпрацює з управлінням координації роботи представників та 

секретаріатів представників щодо питань дотримання телерадіоорганізаціями 

в областях (регіонах) чинного законодавства та умов ліцензій; 

- надає методичну допомогу представникам телерадіоорганізацій у 

формуванні програмної політики; 

- вносить пропозиції щодо вирішення проблем розвитку 

телерадіоінформаційного простору держави; 

- отримує  від телерадіоорганізацій України  матеріали, документи та 

іншу інформацію, необхідну для підготовки аналітичних матеріалів; 

- здійснює аналіз формування програмного наповнення 

телерадіоканалами; 

- вносить пропозиції щодо проведення планових та позапланових 

перевірок телерадіокомпаній України; 

- організовує проведення соціологічних досліджень у сфері телебачення 

і радіомовлення; 

- систематизує та здійснює аналітичну обробку робочих матеріалів 

управління; 

- бере участь  у  забезпеченні реалiзацiї  державної  полiтики  у  сферi 

телебачення i радiомовлення та концепцiї розвитку телерадiоiнформацiйного 

простору України; 

- готує інформаційно-аналітичні матеріали членам Національної ради. 
 

5. Відділ аналізу телерадіопростору та соціологічних досліджень має 

право: 

- аналізувати діяльність телерадіоорганізацій, в тому числі під час 

виборів та референдумів;   

- брати участь у нарадах, які проводяться Національною радою, у разі 

розгляду питань, які стосуються компетенції роботи відділу; 

- співпрацювати з державними, громадськими, науковими, творчими та 

іншими організаціями, що працюють у сфері електронних засобів масової 

інформації.  
 

6. Відділ підпорядковується начальнику контрольно-аналітичного 

управління. Відділ аналізу телерадіопростору та соціологічних досліджень 

взаємодіє з усіма структурними підрозділами Національної ради.   
 

7. Відділ аналізу телерадіопростору та соціологічних досліджень очолює 

начальник. Начальник відділу аналізу телерадіопростору та соціологічних 

досліджень підпорядковується безпосередньо начальнику контрольно-

аналітичного управління.  

Начальник відділу призначається на посаду наказом голови на підставі 

рішення конкурсної комісії чи на інших підставах, визначених Законом 
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України „Про державну службу”. Звільняється з посади відповідно до чинного 

законодавства.  

На посаду начальника відділу аналізу телерадіопростору та 

соціологічних досліджень призначається громадянин України, який має вищу 

освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи у засобах масової інформації чи на 

державній службі не менше 5 років, володіє державною мовою. 
 

8. Начальник відділу аналізу телерадіопростору та соціологічних 

досліджень:  

- здійснює керівництво діяльністю відділу; 

- здійснює контроль за виконанням рішень Національної ради та 

доручень начальника контрольно-аналітичного управління, що стосуються 

організації діяльності відділу; 

- забезпечує своєчасне виконання працівниками відділу рішень 

Національної ради, наказів, розпоряджень та доручень голови, його 

заступників, відповідального секретаря Національної ради, керівника апарату; 

- здійснює аналіз якості програмного наповнення ефіру;  

- здійснює контроль за виконанням протокольних доручень, прийнятих 

на засіданні Національної ради, які стосуються діяльності відділу;  

- вносить пропозиції до плану роботи управління; 

- готує та вносить пропозиції про заохочення працівників відділу за 

успіхи в роботі або про притягнення до дисциплінарної відповідальності; 

- має право отримувати інформацію з питань, що належать до його 

компетенції; 

- бере участь в організації щоквартальних нарад представників 

Національної ради. 
 

9. Керівництво Національної ради створює умови для нормальної роботи 

і підвищення  кваліфікації працівників відділу аналізу телерадіопростору та 

соціологічних досліджень контрольно-аналітичного управління, забезпечує їх 

окремим приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, 

транспортом для виконання службових обов'язків, законодавчими та іншими 

нормативними актами і довідковими  матеріалами, іншими посібниками та 

літературою з правових питань. 

 


