
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення  

13.11.2014 № 1233 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ зв’язків з громадськими організаціями, громадськістю 

та діяльності суспільного мовлення 

 

1. Відділ зв’язків з громадськими організаціями, громадськістю та 

діяльності суспільного мовлення є окремим структурним підрозділом 

Національної ради. 
 

2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією і законами України, 

постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету 

Міністрів України, Регламентом і рішеннями Національної ради, наказами та 

розпорядженнями голови Національної ради, цим Положенням. 
 

3. Основними завданнями відділу є налагодження співпраці з 

громадськими організаціями, які працюють у сфері електронних ЗМІ, 

широкими колами громадянського суспільства та сприяння діяльності 

суспільного мовлення. 
 

4. Відділ зв’язків з громадськими організаціями, громадськістю та 

діяльності суспільного мовлення: 

– отримує, аналізує, використовує в роботі інформацію щодо діяльності 

громадських організацій, сфера зацікавлень яких стосується 

телерадіоінформаційної сфери;  

– підтримує прямі контакти з представниками громадськості в питаннях 

діяльності телерадіоорганізацій України, провайдерів програмної послуги, 

суб’єктів інформаційної діяльності;  

– координує роботу з Громадською радою та галузевими громадськими 

організаціями та об’єднаннями, органами державної влади для проведення 

спільних заходів із питань інформаційного захисту держави, розвитку медіа-

галузі, покращення вітчизняного медійного законодавства, діяльності 

суспільного мовника тощо; 

– організовує і проводить робочі зустрічі й наради за участі громадських 

організацій, громадськості, представників індустрії, державних органів влади з 

питань телерадіоінформаційного простору; 

– здійснює заходи для проведення конференцій всеукраїнських 

громадських організацій для обрання Наглядової ради Національної суспільної 

телерадіокомпанії України (НСТУ); 

– забезпечує налагодження зв’язків та підтримує комунікацію з 

представниками НСТУ. 
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5. Відділ має право: 

– за погодженням із керівництвом скликати наради, круглі столи з питань 

діяльності телерадіоінформаційної галузі; 

– представляти Національну раду на заходах медійної сфери з питань 

громадянського суспільства; 

– вносити пропозиції керівництву Національної ради щодо сприяння 

розвитку суспільного мовлення та громадянського суспільства в цілому; 

– отримувати від структурних підрозділів і використовувати в роботі 

інформацію щодо діяльності Національної ради. 
 

6. Відділ зв’язків з громадськими організаціями, громадськістю та 

діяльності суспільного мовлення підпорядковується голові Національної ради, 

керівникові апарату, члену Національної ради, який відповідно до розподілу 

обов’язків координує цей напрямок роботи. 

Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

іншими структурними підрозділами Національної ради. 
 

Відділ відповідає: 

– за координацію роботи з Громадською радою при Національній раді, 

громадськими організаціями, що діють у сфері ЗМІ, НСТУ, представниками 

громадянського суспільства; 

– за належне проведення заходів Національної ради із залученням 

Громадської ради, громадських організацій, НСТУ, представниками 

громадянського суспільства. 
 

7. Відділ очолює начальник відділу зв’язків з громадськими 

організаціями, громадськістю та діяльності суспільного мовлення. 

Начальник відділу призначається на посаду рішенням Національної ради та 

на інших підставах, визначених Законом України «Про державну службу». 

Звільняється з посади відповідно до чинного законодавства.  

На посаду начальника відділу зв’язків з громадськими організаціями, 

громадськістю та діяльності суспільного мовлення призначається громадянин 

України, що володіє державною мовою, має повну вищу гуманітарну освіту, 

стаж роботи не менше 7 років, досвід роботи на керівних посадах, на посадах 

державної служби або на відповідних Посадах в органах місцевого 

самоврядування не менше 5 років. 
 

8. Начальник відділу зв’язків з громадськими організаціями, 

громадськістю та діяльності суспільного мовлення: 

– здійснює загальне керівництво відділом, розподіляє обов’язки з 

виконання поставлених завдань між працівниками відділу, відповідає за 

виконавську дисципліну працівників відділу, якість підготовлених матеріалів;  

– відповідає за налагодження та підтримку зв’язків із Громадською радою 

при Національній раді, громадськими організаціями, що діють у 

телерадіоінформаційній сфері, представниками громадськості, НСТУ тощо; 
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– відповідає за координацію дій структурних підрозділів Національної 

ради у питаннях підготовки та проведення заходів із залученням Громадської 

ради, громадських організацій, широкої громадськості, НСТУ; 

– несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ 

завдань та обов’язків.  
 

Начальник відділу зв’язків з громадськими організаціями, громадськістю 

та діяльності суспільного мовлення має право: 

– за дорученням керівництва представляти Національну раду на робочих 

зустрічах, нарадах та інших заходах із питань, що належать до компетенції 

відділу; 

– звертатися у встановленому порядку до голови, членів Національної 

ради, керівника апарату, керівників структурних підрозділів, органів 

виконавчої влади, громадських організацій та об’єднань, Громадської ради, 

НСТУ для отримання інформації, необхідної для виконання службових 

обов’язків.  
 

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 координацією спільних заходів Національної 

ради з Громадською радою, громадськими організаціями та об’єднаннями, 

НСТУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


