
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення Національної ради України  

з питань телебачення і радіомовлення 

27.10.2010 № 1491 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про управління науково-технічного і частотного розвитку 

 

 1. Управління науково-технічного і частотного розвитку (далі – управління) є 

самостійним структурним підрозділом Національної ради. 

  До складу управління входять: відділ технічного контролю та регулювання 

мовлення, відділ частотного погодження та міжвідомчої координації, сектор 

науково-технічного розвитку. 
  

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, 

„Про телебачення і радіомовлення”, „Про телекомунікації”, „Про радіочастотний 

ресурс України”, іншими законами України, Регламентом та Положенням про 

апарат Національної ради, цим Положенням, рішеннями Національної ради, 

наказами та розпорядженнями голови Національної ради, іншими нормативно-

правовими актами. 
 

3. Основними функціями управління науково-технічного і частотного 

розвитку є: наукове та інформаційне забезпечення діяльності Національної ради, 

розробки інженерної частини Плану розвитку національного 

телерадіоінформаційного простору України та контроль за його реалізацією,  

забезпечення виконання основних завдань Національної ради в частині технічного 

стану та розвитку мовлення. 
 

 4. Управління науково-технічного і частотного розвитку відповідно до 

покладених на нього завдань: 

– збирає, зберігає, обробляє інформацію щодо використання радіочастотного 

ресурсу, розробляє обґрунтовані пропозиції для прийняття управлінських рішень; 

– готує обґрунтовані пропозиції щодо змін у Національній таблиці 

радіочастот та пропозиції до Плану використання радіочастотного ресурсу України 

в частині смуг радіочастот, виділених для потреб телерадіомовлення; 

– розробляє пропозиції до Плану розвитку національного 

телерадіоінформаційного простору в частині Плану використання радіочастотного 

ресурсу, виділеного для телебачення і радіомовлення;  

– забезпечує оцінку технічних показників телерадіоінформаційного простору 

щодо гармонійного розподілу та контролю за ефективним використанням 

радіочастотного ресурсу держави; 

–  розробляє пропозиції з використання нових технологій мовлення, надає 

рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності мовлення; 
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– здійснює нагляд та готує пропозиції щодо узгодження стандартів та норм 

технічної якості телерадіопрограм; 

– здійснює контроль за ліквідацією джерел завад радіоелектронним засобам 

мовлення згідно з діючими нормативними документами; 

– розробляє пропозиції зі створення перспективних сучасних 

телекомунікаційних систем; 

– здійснює нагляд за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов та умов 

ліцензій в частині організаційно-технічних зобов’язань;  

– узагальнює інформацію щодо користування радіочастотним ресурсом, 

розробляє універсальну програмну послугу провайдерів програмної послуги 

багатоканальних телемереж; 

– формує подання Національної ради з розробки висновків щодо 

електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення, необхідних для 

створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж; 

– формує подання Національної ради до органів частотного регулювання 

щодо видачі користувачам радіочастотного ресурсу висновків та дозволів на 

експлуатацію технічних засобів мовлення; 

– бере участь у розробці проектів законів та нормативних документів, які 

забезпечують раціональне використання радіочастотного ресурсу; 

– планує та організовує виконання бюджетних програм, віднесених до 

компетенції управління науково-технічного і частотного розвитку; 

– здійснює підготовку матеріалів до участі в міжнародних та національних 

семінарах, конференціях, робочих нарадах з управління радіочастотним ресурсом; 

– готує проекти рішень Національної ради за дорученням керівництва 

Національної ради; 

–  готує інформаційно-аналітичні матеріали членам Національної ради; 

– бере участь у нарадах, семінарах та інших заходах Національної ради. 
 

 5. Управління науково-технічного і частотного розвитку має право: 

– брати участь у розгляді питань на засіданні Національної ради у межах 

своїх повноважень; 

– брати участь у перевірці телерадіоорганізацій та провайдерів програмної 

послуги згідно з чинним законодавством України; 

– готувати запити на отримання у встановленому порядку від органів 

державної влади, підприємств та установ матеріалів, що стосуються питань 

нагляду за технічною якістю мовлення, дотримання стандартів та норм технічної 

якості телерадіопрограм; 

– надавати пропозиції щодо планових та позапланових перевірок технічної 

діяльності телерадіоорганізацій; 

– отримувати від підрозділів Національної ради матеріали щодо діяльності 

телерадіокомпаній, згідно з Регламентом Національної ради; 

– вносити пропозиції керівництву Національної ради щодо вдосконалення 

роботи управління. 
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6. Управління підпорядковується керівнику апарату, голові Національної 

ради та його заступникам.  

 Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

іншими структурними підрозділами Національної ради, а також з  Міністерством 

транспорту та зв'язку України, Державною адміністрацією зв'язку України, 

Національною комісією з питань регулювання зв’язку, Генеральним Штабом 

Збройних сил України, Національним космічним агентством України, Державним 

підприємством „Укркосмос”, ВАТ „Укртелеком”, Українським державним 

центром радіочастот, Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, 

Державною інспекцією зв’язку, науково-дослідними інститутами, іншими 

відомчими та міжвідомчими органами частотного регулювання. 
 

7. Управління очолює начальник. 

Начальник управління призначається на посаду рішенням Національної 

ради. Звільняється з посади рішенням Національної ради, крім випадків, 

передбачених КЗпП України.  

На посаду начальника управління призначається громадянин України, що 

володіє державною мовою, 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. Досвід роботи щодо 

управління персоналом. 

Начальник управління має заступника начальника управління – начальника 

відділу технічного контролю та регулювання мовлення. 
 

8. Начальник управління науково-технічного і частотного розвитку: 

– здійснює керівництво діяльністю управління, розподіляє обов'язки між  

працівниками,  очолює  та  контролює  їх  роботу; 

– визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, 

керівників підпорядкованих  структурних підрозділів, очолює  та  контролює  їх 

роботу; 

–  забезпечує виконання покладених на управління завдань; 

– розробляє положення про управління, структурні підрозділи управління, 

посадові інструкції працівників управління; 

– бере участь у розробці проектів законодавчих і нормативних актів, 

положень; 

– бере участь у засіданнях Національної ради, доповідає на засіданнях 

Національної ради питання, віднесені до компетенції 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, експертами; 
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– 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; 

– здійснює прийом громадян та представників телерадіоорганізацій з  

питань,  що належать до діяльності управління; 

– вносить пропозиції щодо призначення, переміщення, звільнення з посад 

працівників управління, пропозиції щодо своєчасного заміщення вакансій, 

заохочення працівників  та  накладення стягнень. 
 

9. Керівництво Національної ради створює умови для повноцінної роботи 

управління і підвищення кваліфікації працівників управління;  забезпечує їх 

приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, необхідними 

матеріалами для здійснення функціональних обов'язків, а також законодавчими та 

іншими нормативними актами і довідковими матеріалами. 

 

 
 

 


