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ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ міжнародного співробітництва та євроінтеграції 

 

 

1. Відділ міжнародного співробітництва та євроінтеграції (далі – відділ) є 

самостійним структурним підрозділом апарату Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада). 

 

2. У своїй діяльності відділ керується законами України, постановами 

Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів 

України, рішеннями Національної ради, розпорядженнями голови Національної 

ради, Регламентом та положенням про апарат Національної ради, цим 

положенням та іншими нормативними актами. 

 

3. Основними завданнями відділу є: 

- забезпечення здійснення міжнародного співробітництва, зокрема, шляхом 

супроводження участі представників Національної ради у заходах, що 

організовуються міжнародними та регіональними організаціями у сфері 

теле- та радіомовлення;  

- координація з питань підготовки та забезпечення представлення позиції 

України з метою захисту національних інтересів та виконання взятих 

зобов’язань; 

- протокольне забезпечення Національної ради у сфері зовнішніх зносин; 

- ініціювання та супроводження діяльності Національної ради з 

регуляторними органами у сфері медіа на двосторонньому та 

багатосторонньому рівнях; 

- організація забезпечення процесу європейської інтеграції у сфері 

регулювання телерадіопростору; 

- ініціювання залучення та координація забезпечення використання 

інструментів міжнародної технічної допомоги; 

- просування представлення результатів діяльності Національної ради та 

прогресу щодо розвитку сфери мовлення України на міжнародному та 

регіональному рівнях; 

- здійснення моніторингу та аналізу процесів та подій, що відбуваються на 

міжнародному та європейському рівнях у сфері регулювання медіа, за 

результатами чого готувати та подавати на розгляд членам та апарату 

Національної ради аналітичні, експертні та довідкові матеріали, а також 

пропозиції щодо формування та реалізації державної регуляторної політики 

в медійній галузі; 
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- брати участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, пов’язаних з 

інтеграцією України до ЄС, укладенням міжнародних договорів та 

вдосконаленням нормативно-правової бази у сфері міжнародної діяльності; 

- взаємодіяти з питань міжнародного співробітництва та представляти 

інтереси Національної ради в інших органах, підприємствах, установах та 

організаціях відповідно до повноважень відділу. 

 

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

- розробляє та здійснює виконання планів щодо міжнародних заходів за 

участю представників Національної ради; 

- здійснює підготовку та проведення міжнародних заходів в Україні,  

забезпечення участі представників Національної ради у відповідних заходах 

за кордоном; 

- організовує взаємодію з іншими підрозділами Національної ради за 

відповідними напрямами роботи з метою отримання інформації, необхідної 

для виконання покладених на відділ завдань; 

- забезпечує неофіційний переклад вхідної/вихідної кореспонденції 

англійською мовою. 

 

5. Відділ має право: 

- взаємодіяти з міжнародними та регіональними організаціями, 

представництвами іноземних установ, організацій в Україні та за кордоном 

відповідно до визначених повноважень; 

- вносити керівництву пропозиції щодо забезпечення міжнародного 

співробітництва; 

- здійснювати листування та підготовку матеріалів у межах компетенції 

відділу. 

 

6. Відділ підпорядковується голові Національної ради, заступникам голови 

та керівнику апарату Національної ради. 

Відділ у рамках виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

іншими структурними підрозділами Національної ради, органами виконавчої 

влади, державними, громадськими та приватними установами відповідно до 

компетенції. 

 

7. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду головою 

Національної ради, на підставі рішення Національної ради та конкурсної 

комісії. 

На посаду начальника відділу призначається особа, яка має повну вищу 

освіту спеціаліста, магістра відповідного професійного спрямування: 

міжнародне співробітництво, державне управління, правознавство, філологія; 

досвід роботи в сфері зовнішніх зносин, у тому числі в державному або 

приватному секторі, та стаж роботи не менше 7 років або досвід роботи на 

посадах державної служби чи посадах в органах місцевого самоврядування не 
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менше 5 років; вільно володіє державною мовою, іноземними мовами (перевага 

надається англійській мові). 

 

8. Начальник відділу: 

- здійснює керівництво діяльності відділу, планує та контролює роботу 

відділу; 

- несе відповідальність за своєчасне та якісне виконання завдань, покладених 

на відділ, визначає ступінь відповідальності працівників відділу; 

- несе відповідальність за дотримання законодавства з питань державної 

служби та запобігання корупції, надзвичайним подіям і правопорушенням у 

відділі, виявлення та усунення їх причин; 

- відповідає за добір та підвищення кваліфікації працівників відділу, 

забезпечує розробку Положення про відділ та посадових інструкцій його 

працівників. 

 

9. Керівництво Національної ради створює належні умови для роботи і 

підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщенням, 

телефонним зв’язком, меблями та оргтехнікою, витратними матеріалами, 

транспортом для виконання службових завдань. 

 

 


