
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення  

13.11.2014 № 1233 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про сектор інформаційних технологій  

управління організаційного та документального забезпечення 
 

1. Сектор інформаційних технологій (надалі в тексті – сектор) є 

структурним підрозділом Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення (надалі в тексті – Національна рада) у складі управління 

організаційного та документального забезпечення (надалі в тексті – 

управління). 

 

2. У своїй діяльності сектор керується Конституцією та законами 

України, постановами Верховної Ради  України, актами Президента України і 

Кабінету Міністрів України, Регламентом та рішеннями Національної ради, 

Положенням про апарат Національної ради, Положенням про управління, цим 

Положенням. 

 

3. До завдань сектору належать: 

 інформаційне, технологічне  та програмне забезпечення Національної 

ради шляхом створення, розвитку та використання інформаційно-

телекомунікаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, 

побудованих на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної 

техніки; 

 • забезпечення функціонування та модернізації апаратних складових 

інформаційно-телекомунікаційної системи Національної ради:  

 - комп'ютерної мережі адмінбудинку; 

 - встановленого мережевого, серверного та спеціального обладнання; 

 - встановленого персонального обладнання; 

 • забезпечення функціонування та модернізації апаратних складових 

інформаційно-телекомунікаційної системи Національної ради:  

 - веб-сайту Національної ради; 

 - серверних операційних систем;  

 - операційних систем користувачів; 

 - програми внутрішнього електронного документообігу; 

 - внутрішніх інформаційних ресурсів; 

 - електронної пошти; 

 - спеціалізованих програмних продуктів та програмного забезпечення 

спеціального обладнання. 

 • забезпечення доступу до ресурсів мережі Інтернет; 

 • інформаційне забезпечення засідань Національної ради; 

 • навчання працівників по роботі з програмами та обладнанням; 
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 • забезпечення захисту інформаційно-телекомунікаційної системи та 

інформаційних ресурсів Національної ради від несанкціонованого доступу, 

втрати інформації або ураження шкідливим програмним кодом.  

 

4. Сектор відповідно до його завдань:  

 • проводить аналіз наявності нового обладнання, програмного 

забезпечення, світових тенденцій розвитку інформаційних  технологій, їх вплив 

на розвиток національного інформаційного простору та надає пропозиції щодо 

необхідності оновлення існуючих або доцільності запровадження новітніх 

технологій в інформаційно-телекомунікаційну систему Національної ради; 

 • надає висновки та пропозиції стосовно необхідності та доцільності 

розробки спеціальних програмних засобів для оптимізації роботи Національної 

ради; 

 • співпрацює з підрядними установами та організаціями, розробляє 

технічні завдання та супровідну документацію; 

 • здійснює контроль за ефективним використанням електронно-

обчислювальної техніки та програмного забезпечення у підрозділах 

Національної ради;  

 • здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо захисту 

авторських та суміжних прав при використанні програмних продуктів; 

 • бере участь у конференціях, семінарах та виставках з питань 

інформатизації; 

 • забезпечує у межах своїх повноважень охорону державної таємниці та 

іншої інформації з обмеженим доступом;  

 • бере участь у впровадженні електронного цифрового підпису, цифрової 

печатки Національної ради та інтеграції інформаційних систем Національної 

ради до єдиної системи електронного уряду; 

 •   виконує інші завдання, що знаходяться в компетенції відділу. 

 

5. Сектор має право: 

 • вносити пропозиції керівництву Національної ради з питань, які 

належать до компетенції сектору; 

 • за погодженням з керівництвом співпрацювати зі спеціалістами 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів самоврядування, 

підприємств, організацій  і установ з питань, що належать до компетенції 

сектору; 

 •  отримувати від підрозділів Національної ради матеріали, необхідні для 

виконання покладених на сектор завдань; 

 •   перевіряти порядок експлуатації програмних засобів та обладнання; 

 •   забороняти експлуатацію несправного обладнання, неліцензованого або 

такого програмного забезпечення, що не має відношення до роботи.  

  

6. Сектор підпорядковується безпосередньо начальнику управління, 

керівнику апарату, голові Національної ради. 
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7. Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань 

співпрацює з іншими структурними підрозділами Національної ради. 

 

8. Сектор очолює завідувач сектору.  

 Завідувач сектору призначається на посаду на підставі рішення 

конкурсної комісії та на інших підставах, визначених Законом України «Про 

державну службу». Звільняється з посади відповідно до чинного законодавства.  

На посаду завідувача сектору призначається особа, яка володіє державною 

мовою, має повну вищу (спеціаліст, магістр) технічну освіту, стаж роботи не 

менше 5 років, досвід роботи на керівних посадах або на посадах державної 

служби, або на відповідних  посадах  в  органах місцевого самоврядування не 

менше 3 років. 

 

9.  Завідувач сектору інформаційних технологій: 

 •  бере участь у доборі, розстановці, підвищенні кваліфікації працівників 

сектору, забезпечує розробку положення про сектор та посадових інструкцій 

працівників сектору; 

 •   розподіляє завдання між працівниками та контролює їх виконання; 

 •  бере участь у нарадах керівництва Національної ради у межах своїх 

повноважень.  

 

10. Керівництво Національної ради створює умови для повноцінної 

роботи сектору, забезпечує його приміщенням, засобами зв’язку, комп’ютерною 

та оргтехнікою, а також іншими матеріалами, необхідними для здійснення 

функціональних обов’язків. 

 

 

 

 


