
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення  

13.11.2014 № 1233 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про сектор персоналу 

 

1. Сектор персоналу є самостійним структурним підрозділом Національної 

ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада). 
 

2. Сектор персоналу підпорядковується безпосередньо голові Національної 

ради. 
 

3. У своїй діяльності сектор персоналу керується Конституцією України, 

законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 

Регламентом та Положенням про апарат Національної ради, іншими 

нормативно-правовими актами Національної ради та цим положенням. У 

питаннях організації та застосування методики проведення кадрової роботи і 

державної служби сектор персоналу керується також відповідними 

рекомендаціями Нацдержслужби, Мінпраці, Мінюсту. 
 

4. Сектор персоналу має свою печатку „Сектор персоналу”, малу гербову 

печатку Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення для 

посвідчень працівників апарату та інші штампи. 
 

5. Основними завданнями сектору персоналу є: 

- забезпечення реалізації державної політики у сфері державної служби з 

питань управління персоналом Національної ради; 

- здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового 

менеджменту, добір персоналу Національної ради; 

- організація заходів з підвищення рівня професійної компетентності 

персоналу Національної ради; 

- організаційно-методичне забезпечення працівників Національної ради; 

- прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової 

кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання; 

- документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження 

та припинення. 
 

6. Сектор персоналу відповідно до покладених на нього завдань: 

- вивчає поточну та перспективну потребу в персоналі та вносить 

відповідні пропозиції керівництву Національної ради; 

- планує роботу з персоналом в Національній раді; 

- здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівників 

структурних підрозділів Національної ради з питань управління персоналом та 

вносить відповідні пропозиції щодо удосконалення роботи з персоналом; 
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- веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну 

статистичну звітність з кадрових питань; 

- у межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури апарату та 

штатного розпису Національної ради; 

- надає методичну допомогу та контролює розроблення положень про 

структурні підрозділи та посадових інструкцій державних службовців та 

персоналу Національної ради; 

- у межах компетенції розробляє та погоджує проекти нормативно-

правових актів Національної ради; 

- разом з іншими структурними підрозділами вивчає особисті, професійні, 

ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в Національній раді; 

- планує просування по службі державних службовців Національної ради з 

урахуванням їх індивідуальних здібностей, професійної підготовки та 

результатів роботи, вносить відповідні пропозиції голові Національної ради; 

- вносить за поданням структурних підрозділів пропозиції керівництву 

Національної ради щодо проходження стажування, переміщення державних 

службовців; 

- здійснює організаційно-методичне забезпечення проведення конкурсу на 

заміщення посад в Національній раді; 

- вивчає потреби та вносить голові Національної ради пропозиції щодо 

організації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу 

Національної ради; 

- здійснює організаційне забезпечення та проведення щорічної оцінки 

виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків;  

- розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та 

нагородження персоналу державними нагородами, заохочувальними 

відзнаками Національної ради, веде відповідний облік; 

-  у межах компетенції та за дорученням голови Національної ради готує, у 

визначеному законодавством порядку, документи про притягнення персоналу 

до дисциплінарної відповідальності; 

-  надає консультативну допомогу з питань управління персоналом 

керівникам структурних підрозділів Національної ради; 

- здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними 

службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов'язання 

фінансового характеру за минулий рік до сектору персоналу; 

- опрацьовує та зберігає в особових справах матеріали про проведення та 

результати спеціальної перевірки відомостей щодо особи, яка претендує на 

зайняття посади державного службовця, та про проведення перевірки 

достовірності відповідних відомостей щодо застосування Закону України „Про 

очищення влади”; 

- ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього 

службового розпорядку Національної ради, посадовою інструкцією державного 

службовця; 

- видає державному службовцю службове посвідчення; 
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- організовує складення Присяги державного службовця, який вперше 

вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних 

рангів державним службовцям, вносить про це записи у трудові книжки; 

- здійснює ведення комп'ютерного обліку електронних особових справ та 

електронних карток державних службовців; 

- обчислює стаж роботи та державної служби; 

- формує графік відпусток персоналу Національної ради, готує проекти 

наказів щодо надання відпусток персоналу, веде їх облік; 

- здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням 

трудових книжок та особових справ (особових карток) персоналу Національної 

ради; 

- оформляє і видає довідки з місця роботи працівника; 

- опрацьовує листки тимчасової непрацездатності; 

- здійснює облік та веде організаційну роботу з військовозобов’язаними; 

- готує інформацію про працівників для прикріплення з метою 

обслуговування в поліклініках та лікувальних закладах Державного управління 

справами; 

- розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, 

посадових осіб, запити та звернення народних депутатів з питань управління 

персоналом. 
 

7. Сектор персоналу має право: 

- взаємодіяти з структурними підрозділами Національної ради, державними 

органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його 

компетенції; 

- одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб 

та іншого персоналу Національної ради інформацію, матеріали та пояснення (у 

тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на них завдань; 

- за погодженням з керівництвом Національної ради брати участь у 

конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління 

персоналом; 

- на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до 

законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених 

на нього повноважень; 

- за дорученням керівництва представляти Національну раду в інших 

органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, 

установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції. 
 

8. Сектор персоналу очолює завідувач, який призначається на посаду 

головою Національної ради, на підставі рішення Національної ради та 

конкурсної комісії. 

На посаду завідувача сектору персоналу призначається особа, яка має 

повну вищу освіту спеціаліста, магістра відповідного професійного 

спрямування: державне управління, державна служба, правознавство, 

філологія, досвід роботи в сфері управління людськими ресурсами (кадрового 

діловодства), у тому числі в державному або приватному секторі, та стаж 
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роботи не менше 7 років, або досвід роботи на посадах державної служби чи 

посадах в органах місцевого самоврядування не менше 5 років; вільно володіє 

державною мовою. 
 

9. Завідувач сектору персоналу: 

- організовує, спрямовує роботу сектору персоналу на виконання 

покладених на нього завдань і функцій; 

- здійснює керівництво сектором персоналу, забезпечує виконання 

покладених на неї завдань і функцій; 

- вносить голові Національної ради пропозиції щодо структури та 

чисельності сектору персоналу, призначення на посади, звільнення з посад, 

заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності її працівників; 

- розподіляє обов'язки між працівниками сектору персоналу та контролює 

їх виконання; 

- взаємодіє з усіма структурними підрозділами Національної ради; 

- організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції 

сектору персоналу. 

 

 

 

 

 

 

 


