
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення  

13.11.2014 № 1233 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про управління представників Національної ради 

 

 1. Управління представників Національної ради (далі – управління) є  

структурним підрозділом Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення. 

До складу управління входять представники Національної ради в 

Автономній Республіці Крим та Севастополі, областях, місті Києві, 

секретаріати представників, відділ організації роботи представників 

Національної ради та секретаріатів представників. 

 

2. У своїй діяльності управління керується законами України, постановами 

Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів 

України, рішеннями Національної ради, наказами та розпорядженнями голови, 

Регламентом та Положенням про апарат Національної ради, цим Положенням 

та іншими нормативними актами. 

 

3. Основними завданнями управління є: 

- організація роботи представників Національної ради в Автономній 

Республіці Крим та Севастополі, областях, місті Києві, а також секретаріатів 

представників; 

- координування представницької діяльності та адміністративної роботи 

представників Національної ради на місцях;  

- здійснення нагляду за виконанням ліцензіатами законодавства та умов 

ліцензій.  

 

4. Управління представників Національної ради відповідно до 

покладених на нього завдань: 

- бере участь у реалізації державної політики у сфері телебачення                    

і радіомовлення; 

- здійснює нагляд та аналізує діяльність телерадіоорганізацій, забезпечує 

дотримання вимог чинного законодавства у галузі телебачення                                     

і радіомовлення; 

- проводить методично-консультативне та інформаційне забезпечення 

процесу ліцензування  телерадіоорганізацій в Україні; 

 - здійснює організаційні заходи щодо проведення регіональних нарад, 

семінарів, конференцій за участю керівників телерадіоорганізацій АР Крим, 

областей, міст Києва та Севастополя; 
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 - отримує через представників Національної ради необхідну інформацію, 

яка стосується мовлення телерадіоорганізацій та діяльності провайдерів 

програмної послуги; 

- координує діяльність представників Національної ради щодо організації 

проведення нарад за участі органів державної влади, місцевого самоврядування, 

громадських організацій щодо стану розвитку телебачення і радіомовлення в 

Україні;  

 - надає консультації телерадіоорганізаціям, представникам органів 

місцевої влади, громадським організаціям щодо порядку та особливостей 

телерадіомовлення, технічного стану та програмного наповнення 

телерадіоефіру; 

 - вносить пропозиції щодо підвищення професійного рівня представників 

Національної ради, працівників секретаріатів представників, відділу; 

 - здійснює заходи щодо організації підготовки та оприлюднення 

щорічних звітів представників Національної ради в Автономній Республіці 

Крим та Севастополі, областях, місті Києві; після проведення виборів та 

референдумів готує інформацію про дотримання телерадіоорганізаціями 

визначеного законодавством порядку мовлення для підготовки звіту 

Національної ради. 

 

5.  Управління представників Національної ради за її дорученнями: 

- забезпечує організацію проведення перевірок та моніторингів мовлення 

(діяльності) суб’єктів інформаційної діяльності на предмет дотримання 

ліцензіатами вимог чинного законодавства та умов ліцензій; 

-   готує інформаційно-аналітичні матеріали членам Національної ради; 

-  бере участь у діяльності робочих груп Національної ради у межах своєї 

компетенції; 

-  співпрацює з державними та громадськими установами з питань щодо  

розвитку телерадіомовлення. 

 

6. Управління підпорядковується голові Національної ради, його 

заступникам, відповідальному секретареві та керівнику апарату. 

Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

іншими структурними підрозділами Національної ради. 

 

7. Управління очолює начальник. 

Начальник управління призначається на посаду рішенням Національної 

ради та звільняється з посади рішенням Національної ради, крім випадків, 

передбачених ст. 38 КЗпП України, та відповідно до Закону України «Про 

державну службу». 

На посаду начальника управління 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-ти років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 7 
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років, або стаж роботи за фахом не менше 10 років. Досвід роботи щодо 

управління персоналом. 

Начальник управління має заступника начальника управління -начальника 

відділу організації роботи представників Національної ради та секретаріатів 

представників. 

 

8. Начальник управління: 

- здійснює керівництво діяльністю управління; 

- несе персональну відповідальність за виконання  покладених на 

управління завдань та обов’язків, визначає ступінь відповідальності заступника 

начальника управління – начальника відділу організації роботи представників 

Національної ради та секретаріатів представників, представників Національної 

ради в Автономній Республіці Крим та Севастополі, областях, місті Києві; 

- вносить пропозиції на розгляд керівництва Національної ради: подання 

про призначення, переміщення і звільнення працівників управління, їх 

заохочення і накладання на них стягнень; 

- за дорученням керівництва представляє Національну раду в органах 

державної виконавчої влади, засіданнях колегії міністерств, відомств; 

- забезпечує ділове листування з державними органами виконавчої влади, 

підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються 

діяльності управління; 

- веде прийом відвідувачів з питань, що належать до його компетенції; 

- забезпечує своєчасне виконання працівниками рішень Національної ради, 

наказів та розпоряджень голови Національної ради, розпоряджень його 

заступників, відповідального секретаря, керівника апарату; 

- бере участь у засіданнях Національної ради, робочих та апаратних 

нарадах; 

- забезпечує розробку положення про управління, положення про відділ 

організації роботи представників Національної ради та секретаріатів 

представників, положення про представника Національної ради, посадових 

інструкцій для працівників відділу організації роботи представників 

Національної ради та секретаріатів представників, а також для працівників 

секретаріату представника; 

- розробляє і здійснює заходи, спрямовані на оптимізацію роботи 

управління. 

 

9. Керівництво Національної ради створює умови для нормальної роботи і 

підвищення кваліфікації працівників управління, забезпечує окремим 

приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, 

транспортом для виконання службових обов’язків, довідковими матеріалами, 

що стосуються діяльності Національної ради та телерадіоорганізацій. 

 


