
ЗАТВЕРДЖЕНО                                                              

Рішення Національної ради України                                                                

з питань телебачення і радіомовлення                                                                                                       

01.07.2021 року № 848 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ зв’язків з медіа та суспільними інституціями 

  

1. Відділ зв’язків з медіа та суспільними інституціями (далі – відділ) є  

окремим структурним підрозділом Національної ради, до складу якого входить 

сектор роботи з громадськими, галузевими організаціями та суспільним 

мовником.  

 

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

постановами Верхової Ради України, актами Президента України і Кабінету 

Міністрів України, Регламентом та рішеннями Національної ради, наказами і 

розпорядженнями голови Національної ради, цим Положенням. 

 

3. Основними завданнями відділу є інформування про діяльність 

Національної ради та взаємодія із засобами масової інформації, налагодження 

співпраці з громадськими і галузевими організаціями, які працюють у сфері 

електронних ЗМІ, органами спів- та саморегулювання, сприяння діяльності 

суспільного мовлення. 

 

4. Відділ зв’язків з медіа та суспільними інституціями: 

 

– отримує, аналізує, використовує в роботі інформацію, що надходить від 

членів Національної ради, управлінь і відділів, представників Національної 

ради в областях; 

– готує матеріали про діяльність Національної ради, її ініціативи та завдання 

для засобів масової інформації; 

– організовує і проводить пресконференції, брифінги, зустрічі голови, його 

заступників та членів Національної ради з представниками засобів масової 

інформації; 

– готує доповіді, тези виступів для голови, його заступників та членів 

Національної ради на брифінги і пресконференції; 

– забезпечує надання коментарів на запити від журналістів, ініціює та 

організовує інтерв’ю представників ЗМІ із членами Національної ради; 

– підтримує прямі контакти з медіа, готує і розповсюджує пресрелізи, іншу 

оперативну інформацію про діяльність Національної ради;  

– разом з іншими структурними підрозділами забезпечує підготовку 

матеріалів для вебсайту Національної ради; 

– координує роботу з Громадською радою і галузевими громадськими 

організаціями та об’єднаннями,  органами державної влади, органами спів- та 
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саморегулювання, Наглядовою радою АТ «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України» (далі – НСТУ) для проведення спільних заходів із 

питань інформаційного захисту держави, розвитку медіагалузі, покращення 

вітчизняного медійного законодавства, діяльності суспільного мовника тощо; 

– організовує і проводить робочі зустрічі й наради за участі громадських 

організацій, представників індустрії, органів спів- та саморегулювання, 

державних органів влади з питань розвитку телерадіоінформаційного простору; 

– здійснює заходи для проведення конференцій всеукраїнських 

громадських організацій для обрання членів Наглядової ради НСТУ; 

–  забезпечує налагодження зв’язків і підтримує комунікацію з 

Наглядовою радою НСТУ. 

  

5. Відділ має право: 

– представляти Національну раду в засобах масової інформації на правах 

пресслужби і на заходах у сфері медіа; 

– готувати й оприлюднювати за погодженням із керівництвом 

Національної ради заяви і звернення; 

– вносити пропозиції з питань поліпшення інформаційного забезпечення 

діяльності Національної ради, скликати оперативні наради з цього приводу; 

– надавати керівництву Національної ради пропозиції з питань сприяння 

розвитку суспільного мовлення, органів спів- і саморегулювання медіа;  

– отримувати від структурних підрозділів і використовувати в роботі 

інформацію щодо діяльності Національної ради. 

 

6. Відділ підпорядковується безпосередньо голові Національної ради та 

керівникові апарату. 

У процесі виконання покладених на відділ завдань він взаємодіє з іншими 

структурними підрозділами Національної ради. 

 

Відділ відповідає: 

– за точність інформації, що надається ним для розповсюдження у ЗМІ, і 

не відповідає за перекручення фактів у засобах масової інформації, що сталися 

не з вини відділу або без його відома; 

– за координацію роботи з Громадською радою при Національній раді, 

громадськими та галузевими організаціями, що діють у сфері медіа, органами 

спів- та саморегулювання медіа, НСТУ, представниками громадянського 

суспільства. 

 

7. Відділ очолює начальник відділу зв’язків з медіа та суспільними 

інституціями, 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 
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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». 

 

8. Начальник відділу: 

– 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 висвітлення діяльності Національної ради, налагодження і 

підтримку зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями, галузевими 

організаціями, органами спів- та саморегулювання медіа, НСТУ; 

– відповідає за наповнення вебсайту Національної ради, сторінок у 

соцмережах; 

–  несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ 

завдань та обов’язків.  

 

Начальник відділу має право: 

– за дорученням керівництва представляти Національну раду в засобах 

масової інформації,  державних органах,  під час робочих зустрічей, нарад та 

інших заходів із питань, що належать до компетенції відділу; 

– звертатися в установленому порядку до голови, членів Національної 

ради, керівника апарату, керівників структурних підрозділів, органів 

виконавчої влади, засобів масової інформації, громадських і галузевих 

організацій та об’єднань, органів спів- і саморегулювання медіа, Громадської 

ради, Наглядової ради НСТУ для отримання інформації, необхідної для 

виконання службових обов’язків;  

– надавати засобам масової інформації роз’яснення різних ситуацій, що 

виникають внаслідок реалізації Національною радою своїх повноважень, 

готувати й оприлюднювати заяви пресслужби, заяви і звернення Національної 

ради.  

 

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 виконання функціональних обов’язків; сприяє у 

вирішенні питань, пов’язаних із координацією спільних заходів регуляторного 

органу. 

 


