
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення Національної ради України  

з питань телебачення і радіомовлення 

29.09.2016 № 2136 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про помічника-консультанта члена  

Національної ради України  

з питань телебачення і радіомовлення 

 

1. Загальні положення 

 

 1.1. Відповідно до частини шостої статті 7 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» член 

Національної ради має помічника-консультанта. 

 Помічник-консультант є працівником патронатної служби Національної 

ради, на яку не поширюється дія Закону України «Про державну службу». 

1.2. Помічник-консультант члена Національної ради підпорядковується 

безпосередньо члену Національної ради. 

1.3. Помічником-консультантом члена Національної ради може бути 

громадянин України, який має повну вищу освіту відповідного професійного 

спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, вільно володіє 

державною мовою.  

1.4. Прийняття на посаду помічника-консультанта члена Національної 

ради здійснюється без проведення конкурсу.  

1.5. Помічник-консультант члена Національної ради працює за строковим 

трудовим договором на постійній основі. 

1.6. На помічника-консультанта члена Національної ради поширюється 

Кодекс Законів про працю України. 

1.7. На помічника-консультанта члена Національної ради поширюються 

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Національної 

ради. 

1.8. Помічник-консультант члена Національної ради у своїй роботі 

керується Конституцією України, законодавством України, а також цим 

Положенням. 

 

2. Права і обов'язки помічника-консультанта члена Національної ради 

 

2.1. Помічник-консультант члена Національної ради має право: 

1) бути присутнім на засіданнях Національної ради, нарадах апарату 

Національної ради; 

2)   за дорученням члена Національної ради брати участь в роботі 

фахових робочих груп, засіданнях громадської ради при Національній раді, 

круглих столах, конференціях, форумах, семінарах, тощо; 
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3) оголошувати підготовлені членом Національної ради письмові 

пропозиції, звернення, заяви та інші документи на засіданнях Національної 

ради, нарадах тощо, або подавати їх у письмовій формі; 

4) одержувати надіслану на ім'я члена Національної ради поштову й 

телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням члена Національної 

ради; 

5) ознайомлюватися з документами, в тому числі рішеннями, прийнятими 

Національною радою, проектами нормативно-правових та інших актів, а також 

іншими інформаційними і довідковими матеріалами; 

 6) одержувати за письмовим зверненням члена Національної ради в 

органах державної влади, громадських об'єднаннях громадян, на державних 

підприємствах, в інших установах і організаціях у встановленому порядку 

необхідні члену Національної ради для здійснення його повноважень 

документи, інформаційні та довідкові матеріали;  

 7) передавати доручення члена Національної ради та своєчасно 

отримувати від керівників структурних підрозділів апарату Національної ради 

інформацію, документи та аналітичні матеріали, експертні висновки та проекти 

рішень, які вносяться на розгляд Національної ради або отримуються за 

дорученням члена Національної ради; 

 8) за дорученням члена Національної ради аналізувати стан виконання 

відповідними структурними підрозділами апарату Національної ради рішень 

Національної ради, розпоряджень та наказів голови Національної ради, наказів 

та рішень Національної ради, відповідальним за виконання яких є член 

Національної ради, контролювати стан виконання доручень, розпоряджень, 

інших запланованих заходів; 

 9) за дорученням члена Національної ради брати участь у розгляді питань, 

що належать до компетенції Національної ради; 

 10) на належні умови праці та інші форми виробничого заохочення і 

сприяння його діяльності відповідно до законодавства; 

 11) виконувати інші дії, необхідні для ефективного виконання своїх 

посадових обов’язків. 

 

2.2. Помічник-консультант члена Національної ради зобов'язаний: 

1) дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, а 

також цього Положення; 

2) бездоганно і своєчасно виконувати доручення члена Національної 

ради; 

3) при виконанні своїх обов'язків не допускати дій, що можуть негативно 

впливати на виконання повноважень члена Національної ради, утримуватися 

від заяв та вчинків, що компрометують члена Національної ради та 

Національну раду; 

4) дотримуватися високої культури спілкування з посадовими особами і 

громадянами, працівниками апарату Національної ради; 

5) допомагати члену Національної ради під час проведення особистого 

прийому громадян, у розгляді звернень, вирішенні порушених ними питань; 
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6) вести діловодство відповідно до вимог Інструкції з діловодства 

Національної ради, затвердженої відповідним рішенням Національної ради; 

7) надавати члену Національної ради організаційно-технічну та іншу 

необхідну допомогу при здійсненні ним своїх повноважень; 

8) забезпечувати реалізацію єдиної державної політики електронного 

документообігу (СЕД): створення, оброблення, відправлення, передавання, 

одержання, зберігання, використання електронних документів з накладанням 

електронного підпису. 

 

3. Порядок прийняття на посаду помічника-консультанта 

члена Національної ради 

 

3.1. Персональний підбір кандидатури на посаду помічника-консультанта, 

організацію його роботи, контроль за виконанням покладених на нього 

обов’язків та за використанням ним робочого часу здійснює особисто член 

Національної ради. 

3.2. Зарахування на посаду помічника-консультанта члена Національної 

ради проводиться на підставі письмового подання члена Національної ради 

керівнику апарату Національної ради, в якому зазначаються: прізвище, ім'я та 

по батькові кандидата на посаду, строк дії трудового договору. До письмового 

подання члена Національної ради додаються особиста заява особи, яку 

приймають на цю посаду, та інші документи, передбачені законодавством. 

 

4. Організаційне, матеріальне та соціально-побутове 

забезпечення діяльності помічника-консультанта 

члена Національної ради 

 

4.1. Помічнику-консультанту члена Національної ради надається одне 

постійне робоче місце у службовому кабінеті члена Національної ради. 

4.2. Помічник-консультант члена Національної ради може бути 

направлений членом Національної ради у відрядження для виконання робіт, 

пов'язаних із здійсненням його повноважень. 

4.3. Помічник-консультант члена Національної отримує посвідчення про 

відрядження та кошти на зазначені цілі за наказом керівника апарату  

Національної ради. 

 

5. Припинення роботи на посаді помічника-консультанта  

члена Національної ради  

 

5.1. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю 

України, помічник-консультант члена Національної ради може бути 

звільнений: 

1) за письмовим поданням члена Національної ради керівнику апарату 

Національної ради;  
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2) у разі припинення повноважень члена Національної ради - з дати 

припинення повноважень. 

5.2. Звільнення помічника-консультанта члена Національної ради 

здійснюється без погодження з виборним органом первинної профспілкової 

організації (профспілковим представником) апарату Національної ради. 

 

6. Заключні положення 

 

Помічник-консультант члена Національної ради має посвідчення, що 

підтверджує його особу та повноваження, та використовує його у випадках, 

передбачених законодавством. 

У разі звільнення помічника-консультанта члена Національної ради з 

посади його посвідчення вважається недійсним і він зобов'язаний повернути 

його до апарату Національної ради. 


