
ЗАТВЕРДЖЕНО                                                              

Рішення Національної ради України                                                                

з питань телебачення і радіомовлення                                                                                                       

14.09.2011 № 2239 

 

Положення 

про сектор зв’язків із громадськістю та забезпечення  

доступу до публічної інформації управління організаційного забезпечення 

Національної ради  

 

1. Сектор зв’язків із громадськістю та забезпечення доступу до публічної 

інформації  створено на вимогу забезпечення виконання норм Закону України 

„Про доступ до публічної інформації” і є структурним підрозділом управління 

організаційного забезпечення Національної ради. 

 

2. У своїй діяльності сектор керується Конституцією України, Законом 

України „Про доступ до публічної інформації”, законами України, постановами 

Верхової Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів 

України, Регламентом та рішеннями Національної ради, наказами та 

розпорядженнями голови Національної ради, Положенням про апарат, цим 

Положенням. 

 

3. Основним завданням сектору є виконання вимог Закону України „Про 

доступ до публічної інформації”.  

 

4. Сектор зв’язків із громадськістю та забезпечення доступу до публічної 

інформації: 

– отримує для опрацювання запити на отримання публічної інформації, 

зареєстровані загальним відділом, та контролює дотримання термінів 

підготовки відповідей; 

– на основі матеріалів, наданих структурними підрозділами, у п’ятиденний 

термін формує відповіді на запитувану публічну інформацію або надсилає 

проміжні відповіді у разі великого об’єму запитуваної інформації; 

– надає можливість запитувачам працювати з документами та їх копіями, 

робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на 

будь-які носії тощо; 

– готує для оприлюднення на сайті Національної ради інформацію про 

порядок складання, подання запиту на інформацію, звіти про отримані запити і 

реагування на них тощо; 

– аналізує, використовує в роботі інформацію, що надходить від членів 

Національної ради, управлінь та відділів Національної ради, представників 

Національної ради в областях та регіональних секретаріатів. 
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5. Сектор зв’язків із громадськістю та забезпечення доступу до публічної 

інформації має право: 

– терміново отримувати від структурних підрозділів та використовувати в 

роботі інформацію щодо питань, які стосуються своєчасної підготовки 

відповідей на публічні запити; 

– вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності Національної ради в 

частині роботи із публічними запитами, ініціювати оперативні наради з цього 

приводу. 

 

6. Сектор зв’язків із громадськістю та забезпечення доступу до публічної 

інформації входить до складу управління організаційного забезпечення 

Національної ради, підпорядковується голові Національної ради, керівнику 

апарату, начальнику управління організаційного забезпечення.  

 Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

іншими структурними підрозділами Національної ради. 

 

Сектор відповідає: 

– за підготовку відповідей заявникам (на основі матеріалів, наданих 

структурними підрозділами Національної ради) та надання інформації (копій 

документів) в інший спосіб, передбачений чинним Законом.  

Сектор зв’язків із громадськістю та забезпечення доступу до публічної 

інформації не несе відповідальності за достовірність фактів, наданих 

структурними підрозділами Національної ради в процесі підготовки відповідей 

заявникам, а також за порушення ними визначених термінів надання матеріалів. 

 

7. Сектор очолює завідувач сектору. 

На посаду завідувача сектору призначається громадянин України, який 

вільно володіє державною мовою, має вищу гуманітарну освіту за освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, стаж роботи в державній службі 

на посаді головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом не 

менше 5 років. 

Завідувач сектору зв’язків із громадськістю та забезпечення доступу до 

публічної інформації призначається на посаду наказом голови Національної 

ради на підставі рішення конкурсної комісії та на інших підставах, визначених 

Законом України „Про державну службу”. 

Звільнення з посади здійснюється відповідно до Закону України „Про 

державну службу” та Кодексу законів про працю. 

Завідувач сектору безпосередньо підпорядковується начальнику 

управління організаційного забезпечення Національної ради. 

Завідувач сектору у своїй роботі керується положеннями законів та 

нормативно-правовими актами, що стосуються державної служби та регулюють 

відносини у сфері телерадіомовлення, Регламентом та положенням про сектор, 

рішеннями Національної ради, наказами та розпорядженнями голови 

Національної ради, цим положенням. 
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8. Завідувач сектору: 

– здійснює загальне керівництво сектором, розподіляє обов’язки з 

виконання поставлених завдань працівниками сектору, відповідає за 

виконавську дисципліну; 

– у межах повноважень забезпечує права громадян на інформацію щодо 

діяльності Національної ради, а також діяльності телерадіоорганізацій України 

з питань, що належать до компетенції Національної ради; 

– організовує належне виконання норм Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» з підготовки проектів відповідей на публічні запити 

фізичних та юридичних осіб, телерадіокомпаній, сприяє в наданні копій 

документів, матеріалів, а також здійснює консультативну допомогу;  

– забезпечує висвітлення виконання норм Закону України „Про доступ до 

публічної інформації” на сайті Національної ради;  

– у разі службової необхідності виконує інші доручення начальника 

управління; 

– несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор 

завдань та обов’язків.  

 

Завідувач сектору має право: 

– за дорученням керівництва представляти Національну раду в органах 

виконавчої влади з питань, що належать до компетенції сектору; 

– звертатися у встановленому порядку до голови, членів Національної 

ради, керівників структурних підрозділів органів виконавчої влади, 

громадських об’єднань, підприємств та організацій різних форм власності для 

отримання інформації, необхідної для виконання службових обов’язків.  

 

9. Керівництво Національної ради створює умови для нормальної роботи і 

підвищення кваліфікації працівників; забезпечує їх приміщенням, телефонним 

зв’язком, засобами оргтехніки, Інтернетом, електронною поштою та іншими 

необхідними матеріалами для здійснення функціональних обов’язків для 

виконання вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації”. 

 


