
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення 

12.05.2011 № 967 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про відділ ліцензійних зборів управління  бухгалтерської служби 

Національної ради України  з питань телебачення і радіомовлення 
 

 

1. Відділ ліцензійних зборів (далі - відділ) є структурним підрозділом 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у складі 

управління бухгалтерської служби.  
 

2. У своїй діяльності відділ  ліцензійних зборів керується Конституцією 

та законами України, постановами Верховної Ради України, актами 

Президента України та Кабінету Міністрів України, Регламентом та 

рішеннями Національної ради, цим Положенням, Положенням про 

фінансово-економічне управління та іншими нормативними актами.  
 

3. Основними завданнями відділу є: 

 

1) проведення розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу, 

продовження, переоформлення та видачу дубліката ліцензії на мовлення та 

провайдера програмної послуги на підставі рішення Національної ради про 

дозвіл на ліцензування ТРО; 

2) розрахунок максимального розміру ліцензійного збору та розміру 

грошового внеску під конкурсну гарантію та виписка рахунків на сплату 

грошового внеску ТРО, які беруть участь у конкурсі на отримання ліцензії на 

мовлення, пов’язане з використанням радіочастотного ресурсу та мовлення 

на вільних каналах багатоканальних мереж; 

3) контроль за надходженням ліцензійного збору та грошових внесків 

під конкурсну гарантію від ТРО до державного бюджету згідно з  

оформленими рахунками; 

4) облік та аналіз інформації про інвестиційні та фінансові зобов’язання 

та фінансово-економічні можливості заявників та ліцензіатів. 

  

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:  
 

1) забезпечує проведення розрахунків розмірів ліцензійного збору за 

видачу, продовження, переоформлення та видачу дубліката ліцензії на 

мовлення та провайдера програмної послуги на підставі рішення 

Національної ради та своєчасне оформлення рахунків на сплату ліцензійного 

збору; 
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2) здійснює контроль за дотриманням телерадіоорганізаціями вимог 

щодо сплати ліцензійного збору;  

3) контролює надходження ліцензійного збору до державного бюджету 

згідно з оформленими рахунками; 

4) веде звітність та облікову документацію щодо сплати ліцензійного  

збору; 

5) забезпечує достовірність оформлення, зберігання і передачу в 

установленому порядку документів про сплату ліцензійного збору в 

ліцензійне управління; 

6) готує дані з економічних питань на засідання Національної ради про 

визначення переможців конкурсного відбору на отримання ліцензії на 

мовлення, на видачу ліцензій на супутникове, кабельне, проводове мовлення, 

переоформлення ліцензії Національної ради, про подовження дії ліцензії 

тощо; 

7) розраховує максимальний розмір ліцензійного збору та розмір 

грошового внеску під конкурсну гарантію та  контролює його сплату;  

8) проводить аналітичну роботу з питань виконання ліцензіатами їх 

інвестиційних та фінансових зобов’язань; 

9) здійснює аналіз та контролює наявність документів у ліцензійній 

справі, необхідних для правильного визначення розміру ліцензійного збору;  

10) бере участь та надає пропозиції щодо удосконалення нормативно – 

правової бази (відповідно до компетенції); 

11) готує проекти рішень, доповнення до рішень та відміну попередніх 

рішень стосовно сплати ліцензійного збору та інших фінансових питань;  

12) надає Міністерству фінансів України інформацію щодо обсягу 

надходження коштів до Державного бюджету від сплати ліцензійного збору; 

13) в межах компетенції готує відповіді на запити від ТРО, комітетів 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів 

виконавчої влади, контролюючих органів; 

14) співпрацює з іншими структурними підрозділами Національної 

ради в питаннях визначення розмірів ліцензійного збору за отримання ТРО 

ліцензій на право мовлення; 

         15) виконує інші доручення керівництва Національної ради та 

начальника фінансово–економічного управління.  
 

5. Відділ має право: 
 

1) брати участь у нарадах, які проводяться Національною радою у разі 

розгляду питань, які відносяться до компетенції відділу; 

2) брати участь у роботі робочих груп Національної ради з питань, які 

стосуються компетенції відділу; 

3) вносити керівникові пропозиції з питань удосконалення роботи 

свого  підрозділу; 

4) вимагати від телерадіоорганізацій достовірності даних, відповідного 

оформлення документів та своєчасності їх надходження; 
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5) запитувати і отримувати в структурних підрозділах Національної 

ради інформацію та матеріали стосовно розрахунків з  

телерадіоорганізаціями. 
 

6.  Відділ підпорядковується безпосередньо начальнику управління 

бухгалтерської служби. 

   Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

іншими структурними підрозділами Національної ради, а також з 

відповідними службами інших органів державної влади. 

7.  Відділ очолює начальник.  

На посаду начальника відділу призначається громадянин України з 

вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра чи спеціаліста, вільно володіє державною 

мовою, стаж роботи на державній службі не менше 3-х років або стаж роботи 

за фахом в інших сферах не менше 5 років.  

 8. Начальник відділу  ліцензійних зборів: 

 - організовує: 

 1) аналітичну роботу з питань визначення ліцензіатами їх 

інвестиційних та фінансових зобов’язань; 

 2) підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з 

економічних питань до їх розгляду на засіданнях Національної ради; 

 3) своєчасність і компетентність відповідей на запити з економічних 

питань від телерадіоорганізацій, комітетів Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, інших органів виконавчої влади, контролюючих органів; 

 4) підготовку проектів рішень Національної ради щодо змін, 

доповнень до рішень та відміну попередніх рішень Національної ради 

стосовно фінансових питань; 

 5) консультування представників телерадіокомпаній щодо необхідного 

змісту фінансово-економічних документів, які подаються 

телерадіоорганізаціями із заявами про видачу (продовження) ліцензії на 

мовлення (ППП); 

      - здійснює контроль: 

  1) за проведенням розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу, 

продовження, переоформлення та видачу дубліката ліцензії на мовлення та 

оформлення рахунків на сплату ліцензійного збору за видачу ТРО ліцензій на 

мовлення та провайдера програмної послуги та своєчасним оформленням 

рахунків на сплату ліцензійного збору; 

  2) за правильністю розрахунку максимального розміру ліцензійного 

збору та розміру грошового внеску під конкурсну гарантію;  

 3) за веденням звітно-облікової документації по сплаті ліцензійного 

збору та вчасною передачею документів про сплату до ліцензійно-

реєстраційного управління. 

 Начальник відділу ліцензійних зборів несе відповідальність за 

виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій, а 

також за стан трудової дисципліни. 



 4 

          9. Керівництво Національної ради створює умови для нормальної 

роботи і підвищення  кваліфікації працівників відділу ліцензійних зборів, 

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. 
 

 

 


