
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення  

13.11.2014 № 1233 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ ліцензування телерадіомовлення 

управління ліцензування 

 

1. Відділ ліцензування телерадіомовлення (далі – відділ) є структурним 

підрозділом управління ліцензування. 
 

2. Відділ 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 відділу є: 

- участь у межах своєї компетенції у формуванні та реалізації державної 

політики в сфері ліцензування телерадіомовлення; 

- організація та здійснення роботи щодо ліцензування мовлення з 

використанням радіочастотного ресурсу, яке підлягає ліцензуванню на 

конкурсних засадах, та мовлення на позаконкурсних засадах (супутникового, 

проводового, багатоканального та кабельного); 

- збирання та узагальнення інформації про проведені конкурси на 

отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних телерадіоканалів 

мовлення, а також інформації щодо ліцензування супутникового, проводового, 

багатоканального та кабельного мовлення.  
 

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

- бере участь у формуванні та реалізації державної політики в сфері 

ліцензування телерадіомовлення; 

- здійснює розгляд заявочних документів телерадіоорганізацій (далі – ТРО) 

на видачу, продовження, переоформлення, видачу дубліката ліцензій на 

мовлення; 

- контролює дотримання конкурсних умов, терміни подачі та прийому заяв 

претендентів конкурсу, граничні терміни підбиття підсумків конкурсу 

відповідно до умов конкурсу на отримання ліцензії на мовлення; 

- готує інформацію про претендентів конкурсу; 

- готує проекти рішень про визначення переможця конкурсу та на видачу 

ліцензії Національної ради на підставі результатів конкурсу; 

- готує проекти рішень про продовження, переоформлення, видачу 

дубліката ліцензії на ефірне та багатоканальне мовлення з використанням 

радіочастотного ресурсу; 
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- готує проекти рішень про видачу, продовження, переоформлення та 

видачі дублікатів ліцензій на супутникове, проводове, багатоканальне і 

кабельне мовлення; 

- здійснює підготовку аналітичних, інформаційних довідок з питань 

ліцензування мовлення, пов’язаного з використанням радіочастотного ресурсу 

та ліцензування мовлення на позаконкурсних засадах;  

- збирає та узагальнює інформацію про переможців конкурсів на 

отримання ліцензії на телерадіомовлення; 

- здійснює після сплати ліцензійного збору заповнення бланків ліцензій на 

мовлення, додатків до них, оформлює дублікати ліцензій на мовлення; 

- забезпечує порядок видачі ліцензій після сплати ліцензійного збору; 

- веде книги обліку виданих ліцензій на мовлення, додатків до ліцензії; 

- бере участь у розгляді матеріалів, підготовлених до засідання 

Національної ради іншими структурними підрозділами; 

- готує інформаційно-аналітичні матеріали членам Національної ради; 

- розробляє та вносить пропозиції керівництву управління щодо 

конкурсного та позаконкурсного ліцензування мовлення; 

- здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на відділ 

завдань. 
 

5. Відділ має право: 

- брати участь у засіданнях, конференціях, семінарах, нарадах, які 

проводяться Національною радою; 

- знайомитися з документами, які готують інші структурні підрозділи до 

засідання Національної ради; 

- своєчасно отримувати від працівників Національної ради інформацію, 

документи та аналітичні матеріали; 

- надавати консультації щодо умов проведення конкурсів на отримання 

ліцензії на телерадіомовлення; 

- надавати консультації стосовно ліцензування телерадіомовлення; 

- вносити пропозиції щодо поліпшення умов роботи працівників відділу. 
 

6. Відділ підпорядковується безпосередньо начальнику управління 

ліцензування, керівнику апарату, голові Національної ради та його 

заступникам. 

Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

іншими структурними підрозділами Національної ради. 

 

7. Відділ ліцензування телерадіомовлення очолює заступник начальника 

управління - начальник відділу. 

Заступник начальника управління - начальник відділу призначається на 

посаду наказом голови на підставі рішення конкурсної комісії чи на інших 

підставах, визначених Законом України „Про державну службу”. Звільняється з 

посади відповідно до чинного законодавства. 

На посаду заступника начальника управління - начальника відділу 

призначається громадянин України, який вільно володіє державною мовою, має 
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вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста та стаж 

роботи в державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж 

роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5 років. 
 

8. Заступник начальника управління ліцензування - начальник відділу: 

- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну 

відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ; 

- бере участь у розробці проектів законодавчих і нормативних актів, 

положень; 

- забезпечує та узагальнює роботу, пов’язану з ліцензуванням мовлення з 

використанням радіочастотного ресурсу та ліцензуванням на позаконкурсних 

засадах; 

- здійснює попередній розгляд заявочних документів ТРО та готує проекти 

рішень Національної ради за напрямками діяльності відділу; 

- координує роботу відділу з іншими структурними підрозділами 

Національної ради; 

- забезпечує підготовку офіційних документів, зокрема доповідних та 

службових записок з питань ліцензування телерадіомовлення, проектів 

відповідей на листи, звернення, запити, що надходять до відділу; 

- забезпечує та контролює виконання працівниками відділу своїх 

службових обов’язків, рішень Національної ради та інших доручень 

керівництва, розпоряджень голови та заступників голови Національної ради, 

начальника управління; 

- забезпечує підвищення рівня кваліфікації працівників відділу та 

дотримання ними правил внутрішнього трудового розпорядку; 

- вносить керівництву управління пропозиції щодо вдосконалення роботи 

відділу. 
 

9. Керівництво Національної ради створює умови для нормальної роботи і 

підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх окремим 

приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, 

транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими 

нормативними актами і довідковими матеріалами, що стосуються діяльності 

Національної ради та телерадіоорганізацій. 

 

 

 

 

 

 

 


