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Про затвердження положень про 

структурні підрозділи Національної ради 

 
 

Розглянувши проекти положень про структурні підрозділи, Національна 

рада  

 

вирішила: 

1. Затвердити: 

- положення про сектор організаційно-аналітичного забезпечення роботи 

голови Національної ради; 

- положення про помічника-консультанта члена Національної ради; 

- положення про сектор міжнародних зв’язків; 

- положення про управління науково-технічного і частотного розвитку; 

- положення про відділ технічного контролю та регулювання мовлення; 

- положення про відділ частотного погодження та міжвідомчої координації; 

- положення про сектор науково-технічного розвитку; 

- положення про управління ліцензування телерадіомовлення; 

- положення про відділ конкурсних проваджень; 

- положення про відділ позаконкурсного ліцензування; 

- положення про відділ державної реєстрації телерадіоорганізацій; 

- положення про сектор прийому ліцензійної документації; 

- положення про контрольно-аналітичне управління; 

- положення про відділ моніторингу; 

- положення про відділ контролю; 



- положення про відділ аналізу телерадіопростору та соціологічних 

досліджень; 

- положення про управління координації роботи представників та 

секретаріатів представників; 

- положення про відділ організації роботи представників та секретаріатів 

представників; 

- положення про представника Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення;  

- положення про управління правового забезпечення; 

- положення про відділ експертно-нормативної роботи; 

- положення про відділ судових проваджень; 

- положення про управління організаційного забезпечення Національної 

ради; 

- положення про фінансово-економічне управління; 

- положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності; 

- положення про сектор супроводження договорів; 

- положення про сектор економічного аналізу, планування та фінансування 

бюджетних програм; 

- положення про адміністративно-господарське управління; 

- положення про відділ транспортного та господарського обслуговування. 

2. Визнати такими, що втратили чинність, положення про управління 

організаційного забезпечення Національної ради, положення про ліцензійно-

реєстраційний департамент, положення про ліцензійне управління ліцензійно-

реєстраційного департаменту, положення про відділ конкурсних проваджень 

ліцензійного управління ліцензійно-реєстраційного департаменту, положення про 

відділ позаконкурсного ліцензування ліцензійного управління ліцензійно-

реєстраційного департаменту, положення про відділ державної реєстрації 

телерадіоорганізацій ліцензійно-реєстраційного департаменту, положення про 

управління науково-технічного і частотного розвитку ліцензійно-реєстраційного 

департаменту, положення про відділ частотного погодження та міжвідомчої 

координації управління науково-технічного і частотного розвитку ліцензійно-

реєстраційного департаменту, положення про відділ перспективних досліджень та 

контролю за технічною якістю мовлення управління науково-технічного і 

частотного розвитку ліцензійно-реєстраційного департаменту, положення про 

фінансово-економічне управління, положення про відділ бухгалтерського обліку і 

звітності фінансово-економічного управління, положення про сектор прийому 

ліцензійної документації, затверджені рішенням Національної ради від 13.05.2009 

№ 889, положення про сектор організаційно-аналітичного забезпечення роботи 

голови Національної ради управління організаційного забезпечення Національної 

ради, положення про сектор міжнародних зв’язків управління організаційного 

забезпечення Національної ради, положення про помічника-консультанта члена 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, положення про 



департамент контрольно-аналітичної роботи, положення про управління 

координації роботи регіональних секретаріатів департаменту контрольно-

аналітичної роботи, положення про секретаріат управління забезпечення роботи 

регіональних секретаріатів департаменту контрольно-аналітичної роботи, 

положення про управління контролю та моніторингу департаменту контрольно-

аналітичної роботи, положення про відділ моніторингу управління контролю та 

моніторингу, положення про відділ контролю управління контролю та 

моніторингу, положення про управління регіональних представників 

департаменту контрольно-аналітичної роботи, положення про представника 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, положення про 

відділ планування та організації перевірок телерадіокомпаній департаменту 

контрольно-аналітичної роботи, положення про юридичне управління, положення 

про відділ судових проваджень юридичного управління, положення про відділ 

експертно-нормативної роботи юридичного управління, положення про сектор 

планування та фінансування бюджетних програм фінансово-економічного 

управління Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, 

положення про адміністративно-господарське управління, положення про відділ 

господарського обслуговування адміністративно-господарського управління, 

затверджені рішенням Національної ради від 18.07.2006 № 615. 
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