
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення  

13.11.2014 № 1233 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про управління контролю та аналізу телерадіомовлення 

 

1. Управління контролю та аналізу телерадіомовлення (далі - управління) є 

самостійним структурним підрозділом апарату Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення.  
 

До складу управління контролю та аналізу телерадіомовлення входять 

відділ моніторингу та аналізу телерадіомовлення, відділ контролю в сфері 

телерадіомовлення, відділ забезпечення проведення перевірок. 
 

2. Управління у своїй діяльності керується законами України,  

постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету 

Міністрів України, рішеннями Національної ради, наказами та 

розпорядженнями голови Національної ради, Регламентом та Положенням про 

апарат Національної ради, цим положенням та іншими нормативними актами. 
 

3. Основними завданнями управління є: 

- участь у забезпеченні виконання ліцензіатами вимог чинного 

законодавства України в галузі телебачення i радіомовлення, зокрема 

законодавства про рекламу, спонсорську діяльність, авторське право i суміжні 

права, кінематографію, виборчого законодавства тощо та контроль за його 

дотриманням, здійснення контролю за дотриманням суб’єктами 

телерадіомовлення України умов ліцензій; 

- участь у забезпеченні реалiзацiї  державної полiтики у сферi телебачення 

i радiомовлення та концепцiї розвитку телерадiоiнформацiйного простору 

України; 

- контроль за додержанням телерадiоорганiзацiями порядку мовлення під 

час виборів і референдумів; 

- забезпечення в межах своєї компетенції прав телеглядачів і радіослухачів, 

передбачених чинним законодавством України; 

- здійснення офіційного моніторингу діяльності ТРО;  

- аналіз телерадіоінформаційної ситуації в країні та у світі, розробка і 

подання Національній раді пропозицій щодо вдосконалення чинного 

законодавства про телебачення і радіомовлення. 
 

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань: 

- контролює дотримання телерадіоорганізаціями чинного законодавства 

України, зокрема щодо реклами, виборчого законодавства, авторського права та 

суміжних прав, кінематографії, державної мови, спонсорської діяльності; 
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- контролює забезпечення свободи слова та масової інформації, прав та 

законних інтересів телеглядачів і радіослухачів, авторів та виробників 

аудіовізуальної продукції; 

- в разі потреби, за дорученням керівництва, бере участь у перевірках 

діяльності ліцензіатів або самостійно проводить такі перевірки; 

- здійснює моніторинг діяльності ліцензіатів, зокрема з метою виявлення 

порушень законодавства в галузі телерадіомовлення, умов ліцензій, рекламного 

законодавства, виборчого законодавства та законодавства у сфері захисту 

суспільної моралі; 

- організовує контроль за якістю спеціального програмування під час 

проведення Днів скорботи і жалоби; 

- бере участь у проведенні тематичних творчих конкурів, фестивалів, 

науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів; 

- готує аналітичні матеріали, систематизує інформацію щодо суб’єктів 

телерадіомовлення, які діють на території України; 

- вносить пропозиції щодо розвитку телерадіоінформаційного простору 

держави; 

- співпрацює з управлінням представників Національної ради щодо питань 

дотримання ліцензіатами в областях (регіонах) чинного законодавства та умов 

ліцензій; 

- забезпечує підготовку проектів документів, що стосуються листування 

Національної ради з іншими державними органами, підприємствами, 

установами та організаціями з питань, що відносяться до компетенції 

управління;  

- надає методичну та консультативну допомогу представникам 

телерадіоорганізацій у формуванні програмної політики. 
 

5. Управління  має право: 

- перевіряти діяльність телерадіоорганізацій щодо дотримання ними норм 

чинного законодавства про телерадіомовлення та умов ліцензій; 

- своєчасно отримувати від працівників Національної ради інформацію, 

документи та аналітичні матеріали з питань, що стосуються компетенції 

управління; отримувати від підрозділів Національної ради матеріали про 

приписи та зауваження щодо діяльності телерадіокомпаній; 

- брати участь у нарадах, семінарах та інших заходах Національної ради; 

- вести прийом громадян з питань, що належать до його компетенції; 

- контролювати додержання телерадіоорганізаціями порядку мовлення під 

час виборів та референдумів;  

- здійснювати офіційний моніторинг телерадіоорганізацій; 

- аналізувати та прогнозувати розвиток стану телерадіоринку.  
 

6. Управління підпорядковується голові Національної ради та його 

заступникам, керівнику апарату. 
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7. Управління очолює начальник. 

Начальник управління призначається на посаду рішенням Національної 

ради. Звільняється рішенням Національної ради, крім випадків, передбачених  

статтею 38 Кодексу законів про працю України. 

На посаду начальника управління призначається громадянин України, що 

вільно володіє державною мовою, має вищу освіту за спеціальністю державне 

управління, державна служба, управління персоналом, менеджмент і 

адміністрування, соціально-політичні науки, право (правознавство), гуманітарні 

науки, педагогічна освіта тощо відповідного професійного спрямування за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи в державній 

службі на керівних посадах або на відповідних посадах в органах місцевого 

самоврядування не менше 5 років або стаж роботи за фахом на керівних 

посадах в інших сферах управління не менше 7 років.  

Начальник управління має заступника – начальника відділу контролю в 

сфері телерадіомовлення. 

 

8. Начальник управління: 

- здійснює керівництво діяльністю управління, забезпечує виконання 

функцій управління, визначає обов’язки та ступінь відповідальності 

працівників управління;  

- бере участь у засіданнях Національної ради та нарадах у межах своїх 

повноважень; 

- здійснює контроль за дотриманням законодавства України працівниками 

управління; 

- розробляє і здійснює заходи, спрямовані на поліпшення роботи 

управління, організовує спільно з сектором персоналу роботу з  підвищення 

кваліфікації; 

- забезпечує своєчасне виконання працівниками рішень Національної ради, 

наказів та розпоряджень голови та його заступників; 

- вносить на розгляд керівництва плани заходів і пропозиції щодо 

вдосконалення роботи управління контролю та аналізу телерадіомовлення та 

відділів, які входять до його складу; 

- несе персональну відповідальність за реалізацію покладених на 

управління завдань і здійснення ним своїх функцій, а також за стан трудової і 

виконавчої дисципліни працівників управління, за збереження матеріальних 

цінностей в управлінні. 
 

9. Керівництво Національної ради створює умови для нормальної роботи і 

підвищення кваліфікації працівників управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, 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 з правових питань.  

 

 


