
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Національної ради України  

з питань телебачення і радіомовлення 

01.07.2021 № 848 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про сектор перекладу  

відділу міжнародного співробітництва та євроінтеграції 

 

1. Сектор перекладу є структурним підрозділом Національної ради у 

складі відділу міжнародного співробітництва та євроінтеграції (далі - відділ).  
 

2. Сектор перекладу у своїй діяльності керується Конституцією 

України та законами, постановами Верховної Ради України, актами Президента 

України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Національної ради, 

розпорядженнями голови Національної ради, цим положенням та іншими 

нормативними актами. 
 

3. Основними завданнями сектору є: 
 

- здійснення неофіційного перекладу вхідної/ вихідної кореспонденції 

Національної ради; 

- забезпечення письмового перекладу матеріалів, необхідних для 

виконання функцій відділу; 

- супроводження участі представників Національної ради у заходах, 

що організовуються міжнародними та регіональними організаціями у сфері теле- 

та радіомовлення; 

- забезпечення неофіційного перекладу документів фінансового 

спрямування за результатами міжнародних відряджень представників 

Національної ради; 

- забезпечення використання інструментів міжнародної технічної 

допомоги; 

- підготовка аналітичних, експертних та довідкових матеріалів у 

рамках моніторингу та аналізу процесів та подій, що відбуваються на 

міжнародному та європейському рівнях у сфері регулювання медіа;  

- протокольне забезпечення Національної ради у сфері зовнішніх 

зносин; 

- забезпечення усного та письмового перекладу при проведенні 

заходів міжнародного характеру (офіційних зустрічей, переговорів, конференцій 

семінарів тощо) в Україні та за її межами; 

- забезпечення вибіркового аналітичного перекладу. 
 

4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань: 

- забезпечує переклад кореспонденції, фінансово-звітної документації 

та матеріалів; 
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- організовує підготовку та супроводжує участь представників 

Національної ради у міжнародних заходах; 

- готує та оформлює заявки в рамках використання інструментів 

міжнародної технічної допомоги; 

- готує аналітичні, експертні та довідкові матеріали; 

- веде протокол у сфері зовнішніх зносин; 

- здійснює усний та письмовий переклад при проведенні заходів 

міжнародного характеру; 

- здійснює вибірковий аналітичний переклад. 
 

5. Сектор має право: 

- готувати проекти рішень з питань за напрямками роботи сектору; 

- розробляти проекти відповідних положень, правил, інструкцій, які 

затверджуються рішенням Національної ради, в межах своїх повноважень; 

- вносити пропозиції керівництву відділу щодо вдосконалення роботи 

сектору. 
 

6. Сектор безпосередньо підпорядковується начальнику відділу 

міжнародного співробітництва та євроінтеграції. 

Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

іншими структурними підрозділами Національної ради.  
 

6.1. Орієнтовний строк виконання письмового перекладу документів 

визначається начальником відділу з урахуванням терміновості їх розгляду, 

обсягу та навантаження на працівників сектору. 

Матеріали для перекладу передаються до сектору виключно у вигляді копій, 

виготовлених з оригіналів документів у паперовому та електронному вигляді. Не 

приймаються для перекладу оригінали документів, їх нерозбірливі копії та 

документи виключно у паперовому чи виключно в електронному вигляді. 
 

6.2. З урахуванням особливостей документів, що передаються для 

перекладу, працівником сектору може бути зменшено обсяг матеріалів, які 

підлягають перекладу. При необхідності перекладу документів, що містять 

значні числові відомості, можливе здійснення перекладу тієї інформації, що 

потребує безпосереднього опрацювання. 

Сектором не здійснюється усний переклад, а також письмовий переклад 

документів, що безпосередньо не пов’язані з виконанням функцій і завдань 

Національної ради.  
 

6.3. Працівники сектору безпосередньо здійснюють письмовий переклад 

документів із тих іноземних мов/на ті іноземні мови, дипломовані спеціалісти з 

яких наявні у штаті відділу. 
 

6.4. Документи, які надійшли до сектору для перекладу, обліковуються у 

відповідній книзі за встановленою формою. Переклад документів, необхідних 

для виконання функцій підрозділів Національної ради, здійснюється на підставі 

мотивованого клопотання на переклад за передбаченою формою (Додаток), 
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підписаного відповідним начальником самостійного структурного підрозділу 

Національної ради, погодженого з керівником апарату Національної ради.  

 

6.5. За необхідності здійснення термінових перекладів таке доручення 

погоджується з членом Національної ради, відповідальним за міжнародний 

напрямок або з керівником апарату Національної ради. 
 

6.6. Документи вхідної кореспонденції, що підлягають перекладу, 

обліковуються у відповідному журналі, ведення якого здійснюється відділом 

контролю документообігу управління організаційного та документального 

забезпечення Національної ради. У подальшому такі документи один раз на день 

передаються до сектору листом начальника відділу контролю документообігу 

управління організаційного та документального забезпечення Національної ради 

із зазначенням реквізитів документів та їх загальної кількості.  
 

6.7. Працівники сектору здійснюють усні переклади для керівництва 

Національної ради та працівників Національної ради, які його супроводжують 

при проведенні заходів міжнародного характеру (офіційних зустрічей, 

переговорів, конференцій, семінарів тощо) в Україні та за її межами; телефонних 

переговорах керівництва Національної ради з представниками іноземних держав 

у ході виконання завдань, покладених на Національну раду; перебування 

співробітників Національної ради у службових закордонних відрядженнях; 

супроводженні делегацій в Україні. 

Здійснення усного перекладу для працівників Національної ради на інших 

заходах, пов’язаних із службовою діяльністю, здійснюється виключно за 

мотивованим клопотанням керівника самостійного структурного підрозділу за 

погодженням з начальником відділу міжнародного співробітництва та 

євроінтеграції.  

Таке мотивоване клопотання не пізніше ніж за 5 днів до дня проведення 

заходу передається до відділу міжнародного співробітництва та євроінтеграції та 

обов’язково має містити такі відомості: назва, дата і місце проведення заходу, 

імена та посади осіб, що беруть участь, тезові матеріали, які будуть офіційно 

озвучені під час заходу, інша необхідна інформація.  
 

7. Сектор очолює завідувач сектору, який призначається на посаду за 

результатами конкурсу керівником апарату. 
 

На посаду завідувача сектору призначається громадянин України, який має 

ступінь освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби 

категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, 

або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіє державною 

мовою. 

При оголошенні конкурсу до осіб, які претендують на зайняття посади 

начальника відділу, розробляються спеціальні вимоги до їх досвіду роботи, 

освіти, компетентностей, професійних знань, необхідних для ефективного 

виконання обов’язків за посадою. 
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Звільнення з посади здійснюється відповідно до Закону України «Про 

державну службу» керівником апарату Національної ради. 

 

8. Завідувач сектору: 
 

- здійснює керівництво діяльності сектору, планує та контролює 

роботу сектору; 

- несе відповідальність за своєчасне та якісне виконання завдань, 

покладених на сектор, визначає ступінь відповідальності працівників сектору; 

- несе відповідальність за дотримання законодавства з питань 

державної служби та запобігання корупції, надзвичайним подіям та 

правопорушенням у відділі, виявлення та усунення їх причин; 

- відповідає за добір та підвищення кваліфікації працівників сектору, 

забезпечує розробку Положення про сектор та посадових інструкцій його 

працівників. 
 

9. Керівництво Національної ради створює умови для нормальної 

роботи і підвищення кваліфікації працівників сектору перекладу, забезпечує їх 

окремим приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, 

транспортом для виконання службових обов'язків, законодавчими та іншими 

нормативними актами і довідковими  матеріалами, іншими посібниками з 

правових питань. 

 

 

 

 

 

 

 


