
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Національної ради України  

з питань телебачення і радіомовлення 

01.07.2021 № 848 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ міжнародного співробітництва та євроінтеграції 

 

1. Відділ міжнародного співробітництва та євроінтеграції (далі - відділ) 

є самостійним структурним підрозділом апарату Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення. До складу відділу входить сектор 

перекладу.  
 

2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами 

України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та 

Кабінету Міністрів України, рішеннями Національної ради, розпорядженнями 

голови Національної ради, Регламентом та положенням про апарат Національної 

ради, цим положенням та іншими нормативними актами. 

 

3. Основними завданнями відділу є: 
 

- забезпечення здійснення міжнародного співробітництва, зокрема, шляхом 

супроводження участі представників Національної ради у заходах, що 

організовуються міжнародними та регіональними організаціями у сфері теле- та 

радіомовлення; 

- координація з питань підготовки та забезпечення представлення позиції 

України з метою захисту національних інтересів та виконання взятих 

зобов’язань; 

- протокольне забезпечення Національної ради у сфері зовнішніх зносин; 

- ініціювання та супроводження діяльності Національної ради з 

регуляторними органами у сфері медіа на двосторонньому та багатосторонньому 

рівнях; 

- організація забезпечення процесів європейської та євроатлантичної 

інтеграції у сфері регулювання телерадіопростору; 

- ініціювання залучення та координація забезпечення використання 

інструментів міжнародної технічної допомоги; 

- просування представлення результатів діяльності Національної ради та 

прогресу щодо розвитку сфери мовлення України на міжнародному та 

регіональному рівнях; 

- підготовка проєктів інформаційних повідомлень міжнародного характеру 

на актуальну тематику, що стосується сфери телерадіомовлення для можливого 

розміщення на офіційному сайті Національної ради; 

- здійснення моніторингу та аналізу процесів та подій, що відбуваються на 

міжнародному та європейському рівнях у сфері регулювання медіа, за 

результатами чого готувати та подавати на розгляд вищому керівництву та 
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апарату Національної ради аналітичні, експертні та довідкові матеріали, а також 

пропозиції щодо формування та реалізації державної регуляторної політики в 

медійній галузі; 

- організація роботи щодо підготовки документів для отримання службових 

паспортів України керівництвом Національної ради, а також діяльність щодо їх 

належного використання (вчасне отримання/повернення); 

- участь у підготовці проєктів нормативно-правових актів, пов’язаних з 

інтеграцією України до ЄС та НАТО, укладенням міжнародних договорів та 

вдосконаленням нормативно-правової бази у сфері міжнародної діяльності; 

- взаємодія з питань міжнародного співробітництва та представлення 

інтересів Національної ради в інших органах, підприємствах, установах та 

організаціях відповідно до повноважень відділу; 

- здійснення неофіційного перекладу вхідної/вихідної кореспонденції 

Національної ради; 

- забезпечення неофіційного перекладу документів фінансового 

спрямування за результатами міжнародних відряджень представників 

Національної ради; 

- забезпечення письмового перекладу матеріалів, необхідних для виконання 

функцій відділу; 

- 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. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:  
 

- розробляє та здійснює виконання планів щодо міжнародних заходів за 

участю представників Національної ради; 

- здійснює підготовку та проведення міжнародних заходів в Україні, 

забезпечення участі представників Національної ради у відповідних заходах за 

кордоном; 

- організовує взаємодію з іншими підрозділами Національної ради за 

відповідними напрямами роботи з метою отримання інформації, необхідної для 

виконання покладених на відділ завдань; 

- забезпечує переклад кореспонденції, фінансово-звітної документації та 

інших матеріалів; 

- 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, а також вибірковий аналітичний переклад. 
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5. Відділ має право: 
 

- взаємодіяти з міжнародними та регіональними організаціями, 

платформами, інституціями, представництвами іноземних установ, організацій в 

Україні та за її межами відповідно до визначених повноважень; 

- вносити керівництву пропозиції щодо забезпечення міжнародного 

співробітництва, європейської та євроінтеграційної інтеграції; 

- здійснювати листування та підготовку матеріалів у межах компетенції 

відділу; 

- готувати проекти рішень з питань за напрямками роботи відділу; 

- вимагати дотримання правил щодо звітування та оформлення результатів 

міжнародних службових відряджень; 

- розробляти проекти відповідних положень, правил, інструкцій, які 

затверджуються рішенням Національної ради, в межах своїх повноважень; 

- наполягати на варіанті перекладу, здійсненого відділом або вносити 

застереження щодо рекомендацій до перекладу, наданого керівництвом 

Національної ради чи працівниками апарату; 

- здійснювати вибірковий аналітичний переклад на власний розсуд 

перекладача, з урахуванням принципів послідовності, логічності та 

обґрунтованості; 

- вносити пропозиції вищому керівництву Національної ради щодо 

вдосконалення роботи відділу. 
 

6. Відділ міжнародного співробітництва супроводжує участь вищого 

керівництва Національної ради та працівників апарату під час міжнародних 

службових відряджень шляхом всебічної комунікації з організаторами 

міжнародного заходу (конференції, семінару, засідання тощо), надає 

рекомендації та роз’яснення щодо найбільш доцільної логістики та особливостей 

умов проживання.  
 

6.1. Особа, що має намір взяти участь у міжнародному заході, що 

відбуватиметься в іншій країні, зобов’язана повідомити про це начальника 

відділу міжнародного співробітництва та євроінтеграції не пізніше ніж за 20 

робочих днів до дня початку такого заходу, а також надати відповідні 

підтверджуючі документи: запрошення, порядок денний заходу, контакти 

організаторів тощо. 
 

6.2. Особа, що відбуває у закордонне службове відрядження, несе повну 

відповідальність (в т.ч. матеріально-фінансову) за вибір транспорту для 

переміщення, умов та особливостей проживання, а також інформує про це 

начальника відділу за 14 робочих днів до дня початку відрядження, з наданням 

копій документів – квитків, сплати проживання та ін. Фінансові розрахунки за 

придбання квитків, сплату проживання здійснює виключно особа, яка бере 

участь у міжнародному службовому відрядженні.  
 

6.3. У разі наміру використовувати під час міжнародного службового 

відрядження службовий паспорт України керівництвом Національної ради, 
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відповідний член Національної ради, або його помічник-консультант у 

письмовому вигляді повідомляє начальника відділу про такий намір за 21 день 

до початку відрядження. Службовий паспорт України отримується відповідно до 

чинного законодавства України уповноваженим працівником відділу і під розпис 

видається члену Національної ради, який відбуває у міжнародне службове 

відрядження. Протягом 3 календарних днів з дня завершення міжнародного 

службового відрядження, член Національної ради, який брав у ньому участь, має 

повернути службовий паспорт України до відділу міжнародного співробітництва 

та євроінтеграції, про що робиться відповідний запис у журналі обліку 

видачі/повернення службових паспортів України.  
 

6.4. Протягом 3 календарних днів з дня завершення міжнародного 

службового відрядження, особа, що брала в ньому участь, зобов’язана надати до 

відділу звітні матеріали (презентації, буклети, довідкові інформаційні бюлетені 

тощо), а також звіт встановленого зразка за результатами відрядження, копії 

фінансово-звітних документів, які потребують перекладу (оригінали фінансово-

звітних документів не приймаються).  
 

7. Відділ підпорядковується голові Національної ради, заступникам 

голови та керівнику апарату Національної ради. 
 

Відділ у рамках виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

іншими структурними підрозділами Національної ради, органами виконавчої 

влади, державними, громадськими та приватними установами відповідно до 

компетенції. 

 

8. Відділ міжнародного співробітництва та євроінтеграції очолює 

начальник відділу, який призначається на посаду за результатами конкурсу 

керівником апарату після позитивного рішення Національної  ради. 
 

На посаду начальника  відділу 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. 

Звільнення з посади здійснюється відповідно до Законів України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» та «Про 

державну службу». 

 

9. Начальник відділу:  
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- здійснює керівництво діяльності відділу, планує та контролює роботу 

відділу;  

- несе відповідальність за своєчасне та якісне виконання завдань, 

покладених на відділ, визначає ступінь відповідальності працівників відділу; 

- несе відповідальність за дотримання законодавства з питань державної 

служби та запобігання корупції, надзвичайним подіям і правопорушенням у 

відділі, виявлення та усунення їх причин;  

- відповідає за добір та підвищення кваліфікації працівників відділу, 

забезпечує розробку Положення про відділ та посадових інструкцій його 

працівників.  
 

10.  Керівництво Національної ради створює умови для нормальної 

роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу міжнародного 

співробітництва та євроінтеграції, 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. 

 

 


