
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Національної ради України  

з питань телебачення і радіомовлення 

24.08.2022 № 544 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про секретаріат представника Національної ради  

у Харківській області 

 

1. Секретаріат представника Національної ради у Харківській області (далі 

– секретаріат представника Національної ради) є структурним підрозділом 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у складі 

управління представників Національної ради. 

 

2. Секретаріат представника Національної ради підпорядковується 

представнику Національної ради у Харківській області (далі – представник 

Національної ради) та начальнику управління представників Національної ради.  

Координацію роботи секретаріату представника Національної ради 

здійснює відділ організації роботи представників Національної ради та 

секретаріатів представників управління представників Національної ради. 

 

3. У своїй діяльності секретаріат представника Національної ради керується 

Конституцією України, Законом України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення» та іншими законами України, постановами 

Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів 

України, рішеннями Національної ради, наказами та розпорядженнями голови 

Національної ради, Регламентом та Положенням про апарат Національної ради, 

іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням. 

 

4. Основними завданнями секретаріату представника Національної ради є 

організаційно-технічне, правове, інформаційне забезпечення діяльності 

представника Національної ради та виконання представником Національної ради 

його повноважень, визначених законодавством.  

 

5. Секретаріат представника Національної ради відповідно до покладених 

на нього завдань: 

забезпечує організаційну, правову, інформаційну діяльність представника 

Національної ради;  

здійснює моніторинг телерадіопрограм ліцензіатів; 

аналізує дані моніторингу щодо програмного наповнення ліцензіатів, а 

також щодо додержання телерадіоорганізаціями умов ліцензій та норм чинного 

законодавства України; 

бере участь у проведенні планових і позапланових перевірок суб’єктів 

інформаційної діяльності відповідної області; 



готує аналітичні, статистичні та інформаційні матеріали щодо суб’єктів 

телерадіомовлення, які діють на території області; 

готує матеріали до звітів представника та річних звітів Національної ради; 

здійснює організаційні заходи щодо запрошень керівників 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги на засідання 

Національної ради, на яких розглядаються питання їх діяльності та визначення 

переможців конкурсів на канали і радіочастоти мовлення; 

бере участь в організації проведення нарад представника Національної ради 

з керівниками місцевих телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги; 

веде реєстр моніторингів місцевих, регіональних, загальнонаціональних 

телерадіоорганізацій, а також провайдерів програмної послуги, що діють на 

території області; 

веде реєстр листів-повідомлень, направлених телерадіоорганізаціям та 

провайдерам програмної послуги про виявлені ознаки порушень, та реагувань на 

ці повідомлення; 

здійснює реєстрацію вхідної/вихідної кореспонденції представника 

Національної ради; 

забезпечує вчасну відправку матеріалів перевірок та іншої кореспонденції 

до відділу організації роботи представників та секретаріатів представників. 

 

6. Секретаріат представника Національної ради має право: 

взаємодіяти з питань, що належать до його компетенції, із структурними 

підрозділами Національної ради, державними органами та органами місцевого 

самоврядування, іншими підприємствами, установами та організаціями, а також 

громадянами. 

 

7. Працівники секретаріату представника Національної ради призначаються 

на посаду і звільняються з посади наказом керівника апарату Національної ради 

в порядку, встановленому законодавством. 

 

8. Керівництво Національної ради забезпечує працівників секретаріату 

представника Національної ради місцем роботи, відповідними технічними 

засобами та створює належні умови для виконання ними посадових обов’язків. 

 

9. Місцезнаходженням секретаріату представника Національної ради у 

Харківській області є обласний центр України, місто Харків. 

__________________ 

 


