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ПОЛОЖЕННЯ 

про адміністративно-господарське управління  
 

1. Адміністративно-господарське управління (далі - управління) є 

самостійним структурним підрозділом Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення.  

До складу адміністративно-господарського управління входять : 

- відділ матеріально-технічного забезпечення, 

- відділ транспортного та господарського обслуговування, 

- сектор інформаційних технологій. 
 

2. Управління у своїй діяльності керується законами України,  

постановами Верховної Ради України, актами Президента і Кабінету Міністрів 

України, Регламентом, рішеннями Національної ради, наказами та 

розпорядженнями голови Національної ради, Положенням про апарат, цим 

Положенням та іншими нормативними актами. 
 

3.Основними завданнями управління є : 

 - інформаційне, комп‘ютерне, програмне, матеріально-технічне, 

транспортне та господарське забезпечення виконання Національною радою 

завдань, повноважень і функцій, визначених Законом України “Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, іншими 

законодавчими та нормативними актами України. 
 

4.Управління відповідно до покладених на нього завдань:  
- забезпечує діяльність Національної ради комп’ютерною та оргтехнікою, 

засобами зв‘язку, технічними та програмними засобами, матеріально-

технічними засобами спеціального і загальнотехнічного призначення; 

- забезпечує впровадження нових технологій обробки інформації на базі 

новітніх комп‘ютерних та телекомунікаційних систем; 
- забезпечує інформаційне, технологічне та технічне забезпечення засідань 

Національної ради; 
- забезпечує технічне, технологічне та методичне супроводження 

комп‘ютерної обробки документів; 
 - організовує підтримку в технічно справному стані комп‘ютерів, 

оргтехніки, технічних засобів зв‘язку, обладнання та меблів; 

 - спланує та організовує капітальні та поточні ремонтні роботи 

приміщень адмінбудинку Національної ради; 

 - забезпечує якісну експлуатацію устаткування, теплових та 

електротехнічних мереж; 
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 - бере участь у складанні кошторисів господарських витрат при 

формуванні бюджетних запитів, організовує придбання (у межах граничних 

сум витрат) необхідного обладнання та матеріально-технічних засобів для 

потреб Національної ради; 

 - аналізує раціональне використання коштів на закупівлю товарів 

господарського та матеріально-технічного призначення;  

- забезпечує утримання в належному технічному, експлуатаційному і 

санітарному стані службових приміщень та прилеглої до адміністративного 

будинку території; 

 - забезпечує автотранспортне обслуговування Національної ради; 

- організовує роботу з інвентаризації матеріальних цінностей у 

Національній раді; 

- здійснює контроль за дотриманням працівниками вимог протипожежної 

безпеки та охорони праці; 

- організовує охорону службових приміщень та матеріальних цінностей; 

- укладає договори та угоди з комунальними та іншими організаціями 

щодо проведення ремонтно-будівельних робіт у приміщенні, робіт з 

теплопостачання. 

  

    5. Управління має право : 
- брати участь у нарадах, семінарах та інших заходах за участі 

Національної ради; 
- за дорученням керівництва представляти Національну раду в 

державних органах влади, підприємствах, організаціях та установах усіх форм 
власності з питань, що стосуються діяльності управління.  
 

 6. Управління підпорядковується голові Національної ради, його 

заступникам та керівнику апарату. 

 Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє 

з іншими структурними підрозділами Національної ради. 
 

7. Управління очолює начальник.  
Начальник управління призначається на посаду рішенням Національної 

ради. Звільняється рішенням Національної ради, крім випадків, передбачених 
ст. 38 КЗпП України. 
 На посаду начальника управління призначається громадянин України, 
що має вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за спеціальністю в 
державній службі на керівних посадах не менше 5 років, або стаж роботи за 
фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 7 років, або 
стаж роботи за фахом не менше 10 років, має досвід роботи щодо управління 
персоналом, вільно володіє державною мовою. 
 

8. Начальник  управління : 
 - здійснює керівництво діяльністю управління, розподіляє обов’язки  між 
працівниками, очолює та контролює їх роботу; 
 - визначає ступінь відповідальності керівників підпорядкованих 
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структурних підрозділів, очолює та контролює їх роботу; 
 - забезпечує виконання покладених на управління завдань; 

 - розробляє положення про управління, структурні підрозділи 

управління, посадові інструкції працівників управління; 

- у разі необхідності забезпечує за дорученням керівництва підготовку 

проектів рішень Національної ради за напрямом діяльності управління; 

- регулює та контролює ефективну взаємодію управління з іншими 

підрозділами, суміжними організаціями та відомствами; 

 - забезпечує та контролює виконання працівниками управління своїх 

службових обов’язків, рішень Національної ради, розпоряджень голови і 

заступників голови Національної ради, інших доручень керівництва; 

 - забезпечує підвищення кваліфікації працівників управління; 

 - вносить пропозиції щодо призначення, переміщення, звільнення з посад 

працівників управління, пропозиції щодо своєчасного заміщення вакансій, 

заохочення працівників та накладання стягнень. 
 

   9. Керівництво Національної ради створює умови для нормальної роботи 

і підвищення кваліфікації працівників адміністративно-господарського 

управління, 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 та літературою з технічних питань.  

 

 
 


