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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Украiнсъкого
державного унiверситету

(
р.м Э/

ГIАНЧЕНКО

положЕннrt
про центр зв'язкiв_з |ромадсъкiстю та пiаруукраiнсъкого державно"о унiвфситету за-гriзничного транспорту

I. Загальнi полоэкенЕя

1.1. Пол
yKpaiHci*--*^oЖe'IИ ПРО ЦеНТР ЗВ'ЯЗКiв. з громадсъкiстю та пiару

вiдповiдал""i.," центру,",,Jj,i' .'ffЁ#ff ;*1TJ?%r9r,Ж11 frНЬ;ffir*fi1ТJffi #ffi?r#;*Ж""#нтрi,u,u*оi*взаемовiд,о"iii
1,2, Щентр 

:. :труктурним пiдро.оiпоrЪiверситету.
1,З, У своiй Hr"i"o.r' .ýЬ* ;й;;;"., чиЕним закоЕодавством

iJ.flЖ;Ii*"tffi;":йт***lrЙ{*Ъ.у---1FЪ",тз"^т.Ечми
НОРМаТИВЕими документами MiHicTepcTBa 
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Обов'язкi",.Ъ'ц", пооо*.""r*1" 
ПРОРеКТОРа, ЗГiДНО розподiлу посадових

. 1,4, Щентр у своiй роботi пiдзвiтний, пiдконтролъний тапlДпоряДкований рекТорУ vlьер.."т.о^'Б'.проректору 
вiдповiдно дорозподiлу функцiоналъ"й" ооо"'й;;;й.ф,".

Мета та основпi завданпя Щентру

l

2,1, МеТОЮ ДiЯЛЪНОСТi Ц:::: 
1 ФопмrванIш iмiджу унiверситету вочах Iромадсъкостi як iнновацiйного n u"rurri"yo .1*rаду - лiдера у сферiocBiTHix Та наУкоВих пOслуг x"pnl"ciй-oorru.ri та украiни шJutхомвисвiтлення особливо.".t-" *о"о фУ"*чй"уй*, }ластъ у розширеннi
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партЕерсъких вlдЕосиЕ з органlзацUIми, пlдприемствами, навч;шьними
закладами, науковими установами, |ромадськими органiзацiями УкраiЪи та
iнших краТн cBiTy, посилення лояJIьностi до бренду унiверситету абiтурiентiв
та iх батъкiв, роботодавцiв та представникiв бiзнесу, органiв державноТ влади
та мiсцевого самоврядування, украiЪських й iноземних партнерiв,

2.2. Вiдповiдно до мети на L{eHTp покладено викснання таких основних
завдань:

формування та утвердженнrI в громадськiй свiдомостi бренду
Унiверситету, пiдтримка та розвиток його позитивного iмiджу;

розробка та реалiзацiя рекламних, iнформацiйних, РR-камгrанlйl
стратегiй Унiверситету, спрямованих на висвiтлення його унiкальних переваг
та досягнень;

спiвпраця зi структурними пiдроздiлами Унiверситету з метою збору,
обробки та оперативного поширення iнформацiТ про Унiверситет;

запровадженнrI та поширенЕя единого корпоративного стилю на
рекламну полiграфiчну та вiдеопродукцiю, якi представляють Унiверситет;

участь в органiзацiТ, сприяння координацii i проведення
профорiентацiйноТ та рекламноi кампанiй Унiверситету;

участъ в органiзацii спiвпрацi з |ромадсъкими органiзацiями, з iншими
навч€шьними закладами, пiдприсмствами, мiсцевою i облааною
адмiнiстрацiсю тощо;

iнформацiйний супровiд ocBiTHix, наукових, виховних та культурно
масових заходiв, якi вiдбуваютъся в Унiверситетi через офiцiйнi сторiнки
YHiBepc итету в со цiа-ltьних мерепtах, с ыйт YHiBepc итету ;

монiторинг офiцiйних матерiалiв преси, телебачення, радiомовленшI,
Iнтернет-видаЕь про дiяльнiсть Унiверситету;

створення на ocHoBi автоматизованоТ системи обробки iнформацii
iнформацiйного банку даних про дiялънiстъ Унiверситету, складання шрес-
дайдх<естiв, пiдготовка висновкiв i гlропозицiй, спрямованихназабезпечення
бiлъш ефективноi iнформацiйноi дiяльностi Унiверситеry;

участъ в органiзацii та проведеннi г{рес-конференцiй, брифiнгiв,
виступiв ректора, посадових осiб Унiверситету у засобах масовоТ iнформацiТ
(далi - ЗМI);

створення, зберiгання еталону Брендбука (brand-book), Еадання
роз'яснень та контроль за його використаннrIм;

надання рекомендацiй щодо рекламних та РR-продуктiв Унiверситету;
аналiз ринку ocBiTHix lтослуг м. Харкова та регiонiв УкраiЪи;
аналiз ефективностi рекламних заходiв, наданнl{ пропозицiй щодо ik

кореryвання;
оперативне сшовiщення засобiв масовоi iнформацiТ i запрошення

журналiстiв на заходи Унiверситету.
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3. Права та обов'язки Щентру

3.1. fuя реалiзацii означеноi мети та завданъ працiвники Щентру мають
право:

у встановлеIrому порядку одёржувати вiд структурних пiдроздiлiв
Унiверситету необхiдну iнформацiю та матерiа-ши;

за дорr{енням керiвництва Унiверситету проводити зуотрiчi та
переговорIiI з представниками ЗМI;

виносити на розгJuIд керiвництва Унiверситеry пропозицiТ щодо
вдосконапеннrt РR-дiяльностi Tal або iмiджу Унiверситету;

бржи}Е{астъ у засiдавшrх, нарадах та iнших заходах в Унiверситетi;
проводити наради з шредставниками iнших структурЕrж пiдроздiлiв

Унiверситету щодо iнформацiйноТ та iмiджевоi дiялъностi унiверситету;
заJýryIати до виконанIuI завдань Центру ресурси газети <<Провiднию>,

iнформацiйно-обчислювzшIъЕого центру, а також заIryчати у якостi ексгrертiв з
гIевIIкх напрямкiв дiядьностi Унitsерситету студентiв, засryшникiв деканiв,
голову Ради мOлодих вчених, iнших rrосадових осiб YHiBepcиTery.

З.2 Щентр зобов'язаний:
плаIцrвати, створювати та розповсюджувати контент в межах загапън0

унiверситетських peKJIaMHI]tx, iнформацiйнrоr, РR-кампанiях для
коь,ryтriкацii з цiльовI4ми групами унiверситету на Bllкoнarrнrt мети
дiяльностi Щентру;
коорди}ryвати роботу cTpyкTypHlo< пiдроздiлiв унiверситету за такими

напрямками:
здiйсненrrя рекламноi дiялъностi та щроведення iмiджеtslD( гrроектiв;
взаемодiя з представЕиками ЗМI;
cTBopeHHrI контенту для змiстовного наповнення веб-ресурсiв

унiверситету;
здiйснювати монiторинг i координацiю роботи веб-сайтiв rriдроздiлiв

унiверситету, зокрема у форматi шроведення ексгIертиз веб-ресурсiв
пiдроздiлiв, форiчгувати рекомендацii щодо ix кореryвання.

4. Струкryра Щептру

4.|. Струкrура i шrгат Центру затверджуетъGя наказом ректора
Унiверслrгету.

4.2. Що скJIаду Це"тру входять:
керiвник;

фахiвечь 1 категорii*2 особи;
TexHiK.
4.3. Безпосередн€ керiвництво Щентром здiйснюе його керiвник, ял<ъlй

призЕачаетъся на посаду наказом ректора Унiверситеry. Керiвник Щентру
пiдпорядкоtsуеться ректору унiвероитеry та проректору вiдповiдно до
розподiлу функцiон€}льнlD( обов'язкiв проректорiв.

4.4. Керiвник Щентру:
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здiйснюс загапъне керiвництво, гLIанl,с роботу,, пiдтримуе контакти iз

несе персон€lJIьну вiдповiдальнiсть за невиконання або неналежне
виконання покладених на L{eHTp завдань. реа-пiзацiю його повноважень.
дотримання трудовоТ дисциплiни;

розподiляе функцiоналънi обов'язки мiж працiвниками I_{eHTpy та
розробляс ix посадовi iнструкцiТ;

представляс L{eHTp у вза€мовiдносинах iз фiзичними та юридичними
особами у межах повноважень, наданих йому ректором;

готуе пропозицii щодо матерiального забезпечення дiяльностi центру;
розробляс рiчний план та координус роботу IleHTpy;
сприяС залученНю додатКових матерiалъно-технiчних pecypciB, в тому

числi грантових програм;
щорiчно звiтуе про роботу IfeHTpy перед вченою радою Унiверситету.

5. Забезпечення дiяльностi Щентру

5.i. Для реалiзачiТ означеноi мети та завдань IJeHTp tsикористову€
наданi Унiверситетом примiщення, оргтехнiку та iнше обладнЬння.

5,2. ФiнансуваннЯ L{eHTpy здiйснюеться за рахуноК коштiВ Унiверситету.

6. Прикiнцевi положецня

6,1 , Реорганiзацiя та лiквiдацiя I_{eHTpy вiдбуваетъся за наказом ректораУнiверситету на пiдставi вiдповiдного рiшення вченоi ради Унiверситету
вiдповiдно до законодавства та Статуту Унiверситету.

б,2, Змiни та доповнення до цього Положення схвалюються рiшеннямвченоТ ради УнiверситеТу i затверджустъся наказом ректора Унiверситету.

Ганна оСТРоВЕРх

схвАлЕно
Протокол засiданшI вченоi ради
УкраiнськOго державнOго унiверситету
ЗалiзничЕого траЕспорry {1/6

пу 2020 р(( s+ ))
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погодхtЕно

Проректор з науковоТ

роботи
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Глiб ВАТУЛrI
2020

Го-rова Первинноi
IBaH ВоЙТоВ

Нача*rьник
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кадрiв Свiтлана БЕРЕ,)ItНА
2020 р.
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