
ЗАТВЕРДЖЕНО                                                              

Рішення Національної ради України                                                                

з питань телебачення і радіомовлення                                                                                                       

14.09.2011 № 2239  

 

Положення 
про відділ зв’язків із засобами масової інформації  

та громадськими організаціями  

 

1. Відділ зв’язків із засобами масової інформації та громадськими 

організаціями (надалі – відділ) є самостійним структурним підрозділом апарату 

Національної ради.  

 

2. У своїй діяльності  відділ керується Конституцією і 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. Основними завданнями відділу є інформаційно-пропагандистське 

забезпечення діяльності Національної ради, висвітлення роботи Національної 

ради у засобах масової інформації, налагодження співпраці з громадськими 

організаціями, які працюють у сфері електронних ЗМІ.  

 

4. Відділ зв’язків із засобами масової інформації та громадськими 

організаціями: 

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

членів Національної ради, управлінь та відділів Національної ради, 

представників Національної ради в областях та регіональних секретаріатів; 

– готує матеріали про діяльність Національної ради, її структурних 

підрозділів для засобів масової інформації; 

– організовує і проводить прес-конференції, брифінги, зустрічі голови, 

його заступників та членів Національної ради з представниками засобів масової 

інформації та громадськістю; 

– підтримує прямі контакти з редакціями газет і журналів та електронних 

мас-медіа, готує і розповсюджує для них прес-релізи, іншу оперативну 

інформацію про діяльність Національної ради;  

–  разом з іншими структурними підрозділами забезпечує підготовку 

матеріалів для веб-сайту Національної ради; 

– координує роботу з Громадською радою  та Колегією експертів при 

Національній раді, налагоджує співпрацю зі ЗМІ та громадськими 

організаціями, прес-службами органів державної влади; 

– бере участь в організації фестивалів, конкурсів, інших заходів 

Національної ради чи за її участі. 
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5. Відділ має право: 

– представляти Національну раду в засобах масової інформації на правах 

прес-служби; 

– готувати та оприлюднювати за погодженням з Національною радою 

заяви та звернення; 

– отримувати від структурних підрозділів та використовувати в роботі 

інформацію щодо діяльності Національної ради; 

– вносити пропозиції щодо поліпшення інформаційного забезпечення 

діяльності Національної ради; скликати оперативні наради з цього приводу, 

залучати до роботи, що стосується інформаційного забезпечення, членів 

Національної ради та керівників підрозділів. 

 

6. Відділ зв’язків із засобами масової інформації та громадськими 

організаціями підпорядковується голові Національної ради та керівникові 

апарату. 

Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

іншими структурними підрозділами Національної ради. 

Відділ відповідає: 

– за точність інформації, що надається ним для розповсюдження у ЗМІ; 

– за скоординованість дій між співробітниками Національної ради щодо 

інформаційного забезпечення діяльності Національної ради. 

Відділ зв’язків із засобами масової інформації та громадськими 

організаціями не відповідає за перекручення фактів у засобах масової 

інформації, що сталися не з вини відділу або без його відома. 

Відділ зв’язків із засобами масової інформації та громадськими 

організаціями не має права поширювати повідомлення чи оціночні судження 

про діяльність членів Національної ради, якщо їхній зміст не погоджено з 

членами Національної ради чи якщо ці повідомлення (оціночні судження) 

прямо не випливають із рішень Національної ради.  

 

7. Відділ очолює начальник відділу. 

Начальник відділу призначається на посаду рішенням Національної ради 

та звільняється з посади рішенням Національної ради, крім випадків, 

передбачених ст. 38 КЗпП України.  

На посаду начальника відділу призначається громадянин України, що 

володіє державною мовою, має вищу освіту відповідного професійного 

спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж 

роботи за спеціальністю в державній службі на керівних посадах не менше  5 

років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 7 років, 

або стаж роботи за фахом не менше 10 років. 

 

8. Начальник відділу: 

– здійснює загальне керівництво відділом, розподіляє обов’язки з 

виконання поставлених завдань між працівниками відділу, відповідає за 

виконавську дисципліну працівників відділу, якість підготовлених матеріалів;  
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– відповідає за висвітлення діяльності Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення в засобах масової інформації, 

налагодження та підтримку зв’язків зі ЗМІ та громадськими організаціями; 

– відповідає за наповнення веб-сайту Національної ради; 

– несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ 

завдань та обов’язків.  

 

Начальник відділу має право: 

– за дорученням керівництва представляти Національну раду в органах 

виконавчої влади з питань, що належать до компетенції відділу; 

– 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;  

– давати засобам масової інформації роз’яснення різних ситуацій, що 

виникають внаслідок реалізації Національною радою своїх повноважень, 

готувати та оприлюднювати заяви прес-служби, звернення Національної ради.  

 

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; сприяє  у 

вирішенні питань, пов’язаних із підготовкою до друку інформаційних 

матеріалів, безперешкодного функціонування веб-сайту Національної ради. 

 

 


