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Положення 
про сектор розгляду інформації про структуру власності 

суб’єктів інформаційної діяльності 

 

 

1. Сектор розгляду інформації про структуру власності суб’єктів 

інформаційної діяльності (надалі в тексті – сектор) є структурним підрозділом 

юридичного управління. 

 

2. У своїй діяльності сектор керується Конституцією та законами України, 

постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету 

Міністрів України, Регламентом, рішеннями Національної ради, наказами та 

розпорядженнями голови Національної ради, Положенням про апарат, 

Положенням про юридичне управління, цим Положенням та іншими 

нормативними актами. 

 

3. Основним завдання сектору є:  

- розгляд щорічної звітної інформації, що подається суб’єктами 

інформаційної діяльності до Національної ради; 

- розгляд ліцензійних справ, що надходять до юридичного управління на 

погодження; 

- інші завдання, що пов’язані з реалізацією Національною радою 

визначених законодавством повноважень щодо прозорості власності суб’єктів 

інформаційної діяльності.   

 

4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань: 

 - організовує облік і зберігання оригіналів матеріалів інформації про 

структуру власності суб’єктів інформаційної діяльності; 

 - здійснює підготовку висновків щодо прозорості структури власності 

суб’єктів інформаційної діяльності; 

- веде форму консолідації поданої ліцензіатами структури власності; 

- опрацьовує та аналізує ліцензійну документацію, що надійшла до 

Національної ради, на відповідність її чинному законодавству та рішенням 

Національної ради; 

- здійснює підготовку проектів рішень Національної ради, які стосуються 

питання структури власності суб’єктів інформаційної діяльності; 
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- здійснює підготовку проектів листів, запитів про надання інформації до 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фізичних і 

юридичних осіб, запитів на отримання інформації з державних реєстрів, а 

також запитів про надання інформації до компетентних органів іноземних 

держав відповідно до міжнародних нормативно-правових актів, ратифікованих 

Верховною Радою України; 

- надає пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства в частині 

забезпечення прозорості медіавласності. 

 

5. Сектор має право: 

- одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів 

Національної ради інформацію, яка стосується власності суб’єктів 

інформаційної діяльності; 

- вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності Національної ради в 

частині роботи щодо розгляду структур власності суб’єктів інформаційної 

діяльності. 

 

6. Сектор підпорядковується безпосередньо начальнику юридичного 

управління, голові Національної ради, заступникам голови та керівнику 

апарату. 

У процесі виконання покладених на нього завдань сектор взаємодіє з 

іншими структурними підрозділами Національної ради. 

Сектор не несе відповідальності за достовірність фактів, наданих 

ліцензіатами. 

 

7. Сектор очолює завідувач сектору, який призначається на посаду  

керівником апарату Національної ради, на підставі рішення конкурсної комісії. 

На посаду завідувача сектору призначається громадянин України, який має 

повну вищу юридичну освіту спеціаліста, магістра, досвід роботи на посадах 

державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого 

самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ 

та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне 

володіння державною мовою. 

Звільнення з посади здійснюється відповідно до Закону України «Про 

державну службу» керівником апарату Національної ради. 

 

8. Завідувач сектору: 

- здійснює загальне керівництво сектором, розподіляє обов’язки з 

виконання поставлених завдань працівниками сектору, відповідає за 

виконавську дисципліну; 

- бере участь в межах своєї компетенції в формуванні та реалізації 

державної політики в сфері телебачення і радіомовлення; 

- забезпечує реєстрацію організацій як  суб’єктів інформаційної діяльності; 
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- несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор 

завдань та обов’язків. 

 Завідувач сектору використовує систему електронного документообігу 

(СЕД): створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, 

зберігання, використання електронних документів з накладанням електронного 

підпису. 

 Завідувач сектору має право: 

- за дорученням керівництва представляти Національну раду в органах 

державної влади з питань, що належать до компетенції сектору; 

- звертатися у встановленому порядку до голови, членів Національної 

ради, начальника юридичного управління. 

 

9. Керівництво Національної ради створює умови для нормальної роботи 

та підвищення кваліфікації працівників сектору; забезпечує їх окремим 

приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, 

Інтернетом, електронною поштою, транспортом та іншими необхідними 

матеріалами для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими 

нормативними актами і довідками, матеріалами, посібниками. 

 

 

 


