
 ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення Національної ради України  

з питань телебачення і радіомовлення 

27.10.2010 № 1491 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про фінансово-економічне управління  

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення  

 

 1. Фінансово-економічне управління (далі – управління) є самостійним 

структурним підрозділом апарату Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення. 

 До складу управління входять: відділ бухгалтерського обліку та звітності, 

сектор супроводження договорів, відділ ліцензійних зборів, сектор 

економічного аналізу, планування та фінансування бюджетних програм. 
 

 2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та 

Кабінету Міністрів України, Регламентом Національної ради, рішеннями 

Національної ради, наказами та розпорядженнями голови Національної ради, 

Положенням про апарат Національної ради та іншими нормативними актами. 
 

 3. Основними завданнями фінансово-економічного управління є: 

 - контроль за виконанням зобов’язань, наявністю і рухом майна, 

використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до затверджених 

нормативів, кошторисів, положень та інструкцій; 

 - своєчасне запобігання негативним явищам у фінансово-господарській 

діяльності; 

 - формування повної, достовірної інформації про господарські процеси і 

результати діяльності установи, необхідної для оперативного керівництва та 

управління, а також для її використання Мінфіном України, Державним 

казначейством України, Рахунковою палатою України, кредиторами, 

дебіторами та іншими фінансовими, податковими, статистичними і 

банківськими установами; 

 - здійснення аналізу фінансових та інвестиційних зобов’язань, фінансових 

можливостей телерадіоорганізацій; 

 - проведення розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу, 

продовження, переоформлення та видачу дубліката ліцензії на мовлення та 

ліцензії провайдера програмної послуги, оформлення рахунків на сплату 

ліцензійного збору на підставі рішення Національної ради; 

 - розрахунок максимального розміру ліцензійного збору, розміру 

грошового внеску під конкурсну гарантію та видача рахунків на сплату 

грошового внеску ТРО, які беруть участь у конкурсі; 



 2 

 - контроль за надходженням ліцензійного збору та грошових внесків під 

конкурсну гарантію від ТРО до Державного бюджету згідно з оформленими 

рахунками; 

 - розробка і опрацювання бюджетних запитів для формування проектів 

Державного бюджету України; 

 - забезпечення правомірного і раціонального використання фонду оплати 

праці працівників Національної ради. 
 

 4. Управління відповідно до покладених на нього завдань: 

 - здійснює необхідне забезпечення бухгалтерського обліку та звітності 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; 

 - веде бухгалтерський облік майна та результатів діяльності Національної 

ради методом подвійного запису господарських операцій згідно із планом 

рахунків бухгалтерського обліку; 

 - веде запис у регістрах бухгалтерського обліку на підставі первинних 

документів, які фіксують факт здійснення господарських операцій і 

розпорядження на їх проведення; 

 - здійснює контроль за проведенням інвентаризації майна, коштів і 

фінансових зобов’язань; 

 - формує попередні показники проекту Державного бюджету України на 

наступний рік та прогноз на довгострокову перспективу по тих бюджетних 

програмах, де Національна рада є головним розпорядником бюджетних коштів; 

 - організовує опрацювання бюджетних запитів для формування проекту 

Державного бюджету України;  

 - розробляє план заходів щодо виконання бюджетних програм та надає їх 

до Міністерства фінансів України; 

 - формує паспорти по кожній бюджетній програмі Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення, контролює їх виконання, надає 

інформацію про виконання паспорта бюджетної програми з питань, які 

відносяться до компетенції управління; 

 - розробляє кошториси доходів і видатків на утримання апарату 

Національної ради, плани асигнувань, штатний розпис та подає їх керівництву 

на затвердження; 

 - забезпечує оплату праці працівників Національної ради;  

 - веде облік витрат по кодах економічної класифікації та здійснює 

контроль за дотриманням кошторису витрат на утримання апарату 

Національної ради; 

 - здійснює стягнення в установлені терміни дебіторської і погашення 

кредиторської заборгованості, дотримання платіжної дисципліни; 

 - здійснює разом з юридичною службою оформлення матеріалів щодо 

відшкодування втрат від нестач і крадіжок державної власності Національної 

ради; 

 - забезпечує своєчасне оформлення рахунків на сплату ліцензійного збору 

на підставі рішень Національної ради; 
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 - здійснює контроль за дотриманням телерадіоорганізаціями термінів 

сплати ліцензійного збору; 

 - веде звітність та облікову документацію щодо сплати ліцензійного 

збору;  

 - забезпечує достовірність оформлення, зберігання і передачу в 

установленому порядку документів ТРО про сплату ліцензійного збору в 

ліцензійне управління; 

 - готує проекти рішень, доповнень до рішень та відміну попередніх 

рішень стосовно фінансових питань;  

 - надає консультації з економічних питань телерадіоорганізаціям, 

депутатам, громадським установам та окремим громадянам; 

 - здійснює аналіз використання фонду оплати праці та розрахунки його 

прогнозних обсягів. 
 

 5. Управління має право: 

 - одержувати в установленому порядку від посадових осіб організацій 

документи, необхідні для виконання покладених на управління функції;  

 - вносити керівництву Національної ради пропозиції з питань 

удосконалення роботи апарату Національної ради; 

 - брати участь в нарадах та інших заходах з питань фінансово-

економічної роботи. 
 

 6. Управління підпорядковується голові Національної ради 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 з посади рішенням Національної ради, крім статті 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 на державній службі 

або на керівних посадах не менше 3-х років, або стаж роботи за фахом в інших 

сферах не менше 5-ти років, вільно володіє державною мовою. Досвід роботи 

управління персоналом. 
 

 8. Начальник управління: 

 - здійснює керівництво діяльністю управління, несе відповідальність за 

виконання покладених на управління завдань щодо організації бухгалтерського 

обліку в господарській діяльності Національної ради та розрахунків з 

телерадіоорганізаціями і контролює дотримання правил його ведення, здійснює 

методологічне керівництво бухгалтерським обліком Національної ради та 

розрахунками з телерадіоорганізаціями; 
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 - керує розробкою та впровадженням заходів щодо дотримання державної 

та фінансової дисципліни; 

 - визначає обов’язки та ступінь відповідальності працівників управління; 

 - організовує облік валютних надходжень, товарно-матеріальних 

цінностей, зберігання первинних документів, облікових регістрів, 

бухгалтерської звітності та своєчасне подання їх до архіву; 

 - планує та розробляє поточні плани асигнувань на утримання апарату, 

складає кошторис витрат на утримання апарату Національної ради та 

організовує його фінансування; 

 - забезпечує контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку 

всіх господарських операцій, надання оперативної інформації, складання і 

подання у встановлені терміни  бухгалтерської звітності, економічний аналіз 

діяльності Національної ради; 

 - підписує разом з головою Національної ради або іншою вповноваженою 

особою документи, що є підставою для перерахування коштів, приймання і 

видачі товарно-матеріальних цінностей та коштів, а також розрахункових, 

кредитних та фінансових зобов’язань, візує господарські договори; 

 - здійснює контроль за встановленням посадових окладів працівникам 

Національної ради; 

 - контролює використання видатків згідно із затвердженим кошторисом 

видатків апарату Національної ради; 

 - здійснює контроль за нарахуванням та сплатою ТРО ліцензійного збору; 

 - організовує роботу щодо аналізу фінансових та інвестиційних 

зобов’язань, фінансових можливостей ліцензіата; 

 - здійснює контроль за своєчасним наданням звітів до Міністерства 

фінансів України, Державного казначейства України, Рахункової палати 

України; 

 - бере участь у роботі з підготовки бюджетних запитів до проектів 

Державного бюджету; 

 - готує проекти рішень на засідання Національної ради з питань, що 

належать до компетенції управління; 

 - відповідає за добір і розстановку кадрів, підвищення кваліфікації та 

навчання працівників управління; 

 - забезпечує раціональне використання робочого часу та дотримання 

працівниками управління виконавчої та трудової дисципліни; 

 - забезпечує методичне керівництво і координацію діяльності підрозділів 

управління; 

 - забезпечує опрацювання фінансової документації та фінансування 

заходів, пов’язаних з участю Національної ради в Європейській платформі 

регуляторних органів (EPRA), та інших міжнародних заходів; 

 - бере участь у підготовці міжнародних відряджень, для чого забезпечує 

проведення розрахунків та фінансування цих заходів у межах затвердженого 

кошторису; 

 - бере участь у семінарах, тренінгах, навчаннях, у тому числі 

міжнародних, з питань, що відносяться до компетенції управління. 
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 Начальник фінансово-економічного управління несе відповідальність за: 

 - достовірність та своєчасність подання бухгалтерської звітності; 

 - збереження бухгалтерських документів; 

 - своєчасну підготовку інформації, довідок та інших документів з питань, 

що відносяться до компетенції управління; 

 - своєчасне і достовірне оформлення рахунків на сплату ліцензійного 

збору; 

 - цільове використання коштів у межах затвердженого кошторису; 

 - достовірність інформації по сплаті коштів ліцензійного збору на видачу 

ліцензій. 
 

 9. Керівництво Національної ради створює умови для нормальної роботи і 

підвищення кваліфікації працівників фінансово-економічного 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. 


