
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1233 

 

13.11.2014                                                       м. Київ                                             Протокол № 25 

 

Внесено зміни: 

рішення Національної ради 

від 11.06.2015 № 808; 

від 05.10.2016 № 2185; 

від 15.12.2016 № 2667; 

від 27.04.2017 № 639; 

від 05.10.2017 № 1791; 

від 17.05.2018 № 654; 

від 16.01.2020 № 37; 

від 23.12.2020 № 1658 

 

Втратило чинність:  

рішення Національної ради 

від 20.01.2022 № 56 

 
 

 

Про затвердження положень про 

структурні підрозділи Національної ради  
 

 Розглянувши проекти положень про структурні підрозділи, Національна 

рада  

 

вирішила: 

 

1. Затвердити з 17 листопада 2014 року положення про: 

- сектор організаційного забезпечення роботи голови Національної ради; 

- прес-службу; 

- сектор міжнародного співробітництва; 

- сектор персоналу; 

- відділ зв’язків з громадськими організаціями, громадськістю та 

діяльності суспільного мовлення; 

- управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю; 

- відділ технічного контролю каналів та регулювання телерадіомовлення; 

- відділ міжвідомчої координації радіочастотного ресурсу; 

- сектор впровадження нових технологій та науково-технічного розвитку; 

- управління ліцензування; 

- відділ ліцензування телерадіомовлення; 

- відділ ліцензування провайдерів програмної послуги; 



- відділ державної реєстрації; 

- сектор первинного розгляду та реєстрації заяв телерадіоорганізацій; 

- управління контролю та аналізу телерадіомовлення; 

- відділ контролю в сфері телерадіомовлення; 

- відділ моніторингу та аналізу телерадіомовлення; 

- відділ забезпечення проведення перевірок; 

- управління представників Національної ради; 

- представника Національної ради; 

- відділ організації роботи представників Національної ради та 

секретаріатів представників; 

- юридичне управління; 

- відділ нормативно-правового забезпечення; 

- відділ представництва в судах та супроводження судових проваджень; 

- управління організаційного та документального забезпечення; 

- відділ організаційної роботи; 

- відділ підготовки та протоколювання документів до засідань; 

- відділ контролю документообігу; 

- сектор інформаційних технологій; 

- сектор забезпечення розгляду звернень та доступу до публічної 

інформації; 

- управління фінансової та бухгалтерської служби; 

- відділ розрахунку та контролю сплати ліцензійних зборів; 

- сектор планування та фінансування видатків бюджетних програм; 

- відділ бухгалтерського обліку; 

- управління ресурсного забезпечення; 

- відділ матеріально-технічного забезпечення; 

- відділ експлуатації та господарського обслуговування. 

2. Визнати такими, що втратять чинність з 17.11.2014, положення, 

затверджені рішеннями Національної ради від 18.07.2006 № 615, від 27.10.2010 

№ 1491, від 12.05.2011 № 967, від 14.09.2011 № 2239, від 03.10.2012 № 1699. 

3. Виконання цього рішення покласти на сектор кадрів.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 

Національної ради Ю. Артеменка. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

  

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 


