
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення  

13.11.2014 № 1233 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про управління ліцензування   

 

1. Управління ліцензування (далі - управління) є самостійним структурним 

підрозділом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. 
 

До складу управління входять: відділ ліцензування телерадіомовлення, 

відділ ліцензування провайдерів програмної послуги, відділ державної 

реєстрації, сектор первинного розгляду та реєстрації заяв телерадіоорганізацій.  
 

2. Управління у своїй діяльності керується 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, цим 

Положенням та іншими нормативними актами. 
 

3. Основними завданнями управління є: 

- участь у межах його компетенції в формуванні та реалізації державної 

політики в сфері ліцензування телебачення і радіомовлення;  

- організація та ведення роботи з ліцензування телерадіомовлення та 

провайдерів програмної послуги; 

- узагальнення практики застосування законодавства з питань ліцензування 

телерадіомовлення та провайдерів програмної послуги, підготовка пропозицій 

щодо його вдосконалення; 

- організація прийому та розгляду заявних документів суб’єктів 

господарювання на видачу, продовження, переоформлення, видачу дубліката, 

анулювання ліцензій на мовлення та ліцензій провайдерів програмної послуги;  

- забезпечення державної реєстрації та ведення Державного реєстру 

телерадіоорганізацій (далі ТРО) України;  

- організація роботи з державної реєстрації суб’єктів господарювання як 

суб’єктів інформаційної діяльності. 
 

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань: 

- забезпечує розгляд документів організацій для державної реєстрації; 

- здійснює реєстрацію організацій як суб’єктів інформаційної діяльності; 

- організовує та здійснює ведення Державного реєстру ТРО України; 

- розробляє пропозиції щодо удосконалення процедури державної 

реєстрації ТРО України та ведення Державного реєстру ТРО; 

- готує для видачі свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта 

інформаційної діяльності; 
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- готує інформаційно-аналітичні матеріали для членів Національної ради 

щодо стану державної реєстрації ТРО, окремих розділів Державного реєстру; 

- здійснює підготовку відповідної частини щорічного звіту Національної 

ради Верховній Раді України; 

- здійснює первинний розгляд та реєстрацію заяв телерадіоорганізацій та 

суб’єктів господарювання; 

- здійснює попередній розгляд та аналіз заявочних документів 

телерадіоорганізацій та суб’єктів господарювання на видачу, продовження, 

переоформлення, видачу дубліката ліцензій на мовлення та ліцензій 

провайдерів програмної послуги;  

 - опрацьовує документи ТРО та готує проекти рішень щодо видачі, 

продовження строку дії, переоформлення ліцензії на ефірне, багатоканальне, 

кабельне, супутникове, проводове мовлення; 

 - опрацьовує документи суб’єктів господарювання та готує проекти 

рішень щодо ліцензування провайдерів програмної послуги на засідання 

Національної ради; 

- готує проекти рішень про визначення переможця конкурсу та на видачу 

ліцензії Національної ради на мовлення на підставі результатів конкурсного 

відбору; 

- готує проекти рішень про анулювання ліцензії та з інших питань, 

пов’язаних з ліцензуванням телерадіомовлення; 

- здійснює заповнення бланків ліцензій на мовлення, провайдера 

програмної послуги, додатків до ліцензії, після сплати ліцензійного збору; 

- забезпечує порядок видачі ліцензій після сплати ліцензійного збору; 

- веде книги обліку бланків суворої звітності та виданих ліцензій на 

мовлення, провайдера програмної послуги, додатків до ліцензії; 

- бере участь у розгляді матеріалів, підготовлених до засідання 

Національної ради іншими структурними підрозділами; 

- розробляє та вносить пропозиції керівництву Національної ради щодо 

вдосконалення процесу ліцензування мовлення та провайдерів програмної 

послуги; 

- здійснює підготовку аналітичних, інформаційних довідок з питань 

ліцензування; 

- організовує підготовку відповідей на листи, запити, звернення, що 

надходять до Національної ради; 

- здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього 

завдань. 
 

5.Управління має право:  

- брати участь у розгляді питань на засіданнях, конференціях, семінарах 

Національної ради; 

- надавати консультації щодо порядку ліцензування телерадіоорганізацій, 

провайдерів програмної послуги та реєстрації організацій як суб’єктів 

інформаційної діяльності; 
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- брати участь у перевірках діяльності ТРО відповідно до вимог чинного 

законодавства; 

- узгоджувати документи, які готують інші служби на засідання 

Національної ради. 
 

6. Управління підпорядковується керівнику апарату, голові Національної 

ради та членам Національної ради. 

Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

іншими структурними підрозділами Національної ради. 
 

7. Управління ліцензування  очолює начальник управління. 

Начальник управління призначається на посаду рішенням Національної 

ради. Звільняється з посади рішенням Національної ради, крім випадків,  

передбачених ст. 38 КЗпП України. 

На посаду начальника управління призначається особа, яка володіє 

державною мовою, має вищу освіту відповідного професійного спрямування за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи на 

державній службі на керівних посадах не менше 5 років або стаж роботи за 

фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 7 років, або 

стаж роботи за фахом не менше 10 років, досвід роботи щодо управління 

персоналом. 

Начальник управління має заступника. 
 

8. Начальник управління: 

- бере участь в межах своєї компетенції в формуванні та реалізації 

державної політики в сфері телебачення і радіомовлення; 

- організовує роботу щодо прийому та розгляду заявочних документів, які   

пов’язані із ліцензуванням мовлення та провайдерів програмної послуги; 

- забезпечує реєстрацію організацій як суб’єктів інформаційної діяльності; 

- організовує роботу щодо ведення Державного реєстру ТРО України; 

- бере участь у межах своєї компетенції в узагальненні практики 

застосування законодавства з питань ліцензування мовлення, провайдерів 

програмної послуги та розробці пропозицій щодо його вдосконалення; 

- бере участь в організації та проведенні засідань Національної ради; 

- координує роботу управління з іншими структурними підрозділами 

Національної ради, суміжними організаціями та відомствами; 

- здійснює загальну координацію роботи управління; 

- забезпечує дотримання правил внутрішнього  трудового розпорядку; 

- вносить пропозиції керівництву Національної ради щодо вдосконалення 

роботи управління та структурних підрозділів, які входять до його складу; 

- відповідає за добір і розстановку кадрів, підвищення кваліфікації та 

навчання працівників управління. 
 

9. Керівництво Національної ради створює умови для нормальної роботи і 

підвищення кваліфікації працівників управління ліцензування, забезпечує їх 

окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, 
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транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими 

нормативними актами, довідковими  матеріалами, що стосуються діяльності 

Національної ради та ТРО, інформаційним матеріалом з питань ліцензування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


