
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення  

13.11.2014 № 1233 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про відділ матеріально-технічного забезпечення 

управління ресурсного забезпечення 

 

1. Відділ матеріально-технічного забезпечення (далі - відділ) є структурним 

підрозділом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у 

складі управління ресурсного забезпечення. 

 

2. У своїй діяльності відділ 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 ресурсного 

забезпечення, цим Положенням. 

 

3. До завдань відділу належать: 

- створення належних умов для роботи працівників структурних підрозділів 

апарату Національної ради; 

- складання кошторисів адміністративно-господарських витрат при 

формуванні щорічних бюджетних запитів Національної ради; 

- придбання (в межах граничних сум) необхідного обладнання та 

матеріально-технічних засобів; 

- забезпечення Національної ради комп’ютерною технікою,  оргтехнікою 

та засобами зв’язку;  

- створення та забезпечення функціонування технічної складової 

локальної комп’ютерної мережі адмінбудинку та єдиної корпоративної 

мережі Національної ради; 

- підтримка в технічно справному стані комп’ютерної та оргтехніки, засобів 

зв’язку; 

- створення та забезпечення функціонування обладнання системи 

моніторингу телевізійних та радіоканалів мовлення; 

- контроль за дотриманням правил користування послугами міжміського та 

міжнародного зв’язку; 

- аналіз витрат структурними підрозділами апарату канцелярського 

приладдя, паперу, витратних матеріалів з метою оптимізації їх використання; 

- здійснення закупівлі та видачі офісної та побутової техніки, меблів, 

іншого устаткування та обладнання; 

- проведення заходів щодо оперативного обслуговування (ремонту) 

наявної офісної техніки, іншого устаткування та обладнання; 

- планування капітальних та поточних ремонтних робіт у адмінбудинку 
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Національної ради, контроль якості проведених робіт; 

- організація матеріально-технічного забезпечення проведення засідань 

Національної ради, оперативних нарад, офіційних заходів за участю 

керівництва Національної ради (семінарів, брифінгів, конференцій) та прийому 

іноземних делегацій; 

- виконання інших завдань з питань віднесених до компетенції відділу. 

 

4. Відділ відповідно до його завдань:    

- здійснює аналіз тенденцій розвитку технічних засобів спеціального та 

загального використання, доцільність їх застосування та враховує це під час 

планування робіт на подальші бюджетні роки; 

- здійснює контроль за ефективним використанням електронно-

обчислювальної та комп’ютерної техніки у підрозділах Національної ради; 

- вживає інших заходів для подальшого розвитку та вдосконалення технічної 

складової систем у корпоративній комп’ютерній мережі Національної ради; 

- бере участь в конференціях, семінарах та виставках у профільних галузях; 

- забезпечує у межах своїх повноважень охорону державної таємниці та іншої 

інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави; 

- виконує інші завдання, що знаходяться в компетенції відділу.  

 

5. Відділ матеріально-технічного забезпечення має право: 

- узгоджувати розроблені структурними підрозділами апарату Національної 

ради проекти документів (наказів, розпоряджень, звітів та інших), в частині, що 

стосується повноважень відділу; 

- візувати плануючі, звітно-інформаційні та інші службові документи за 

напрямками діяльності відділу; 

- вносити пропозиції керівництву Національної ради з питань, які належать 

до компетенції відділу; 

- 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 

відділу; 

- отримувати від підрозділів Національної ради матеріали, необхідні для 

виконання покладених на відділ завдань; 

- перевіряти виконання норм техніки безпеки при роботі з комп'ютерною та 

оргтехнікою; 

- забороняти експлуатацію технічно несправних комп'ютерів, оргтехніки та 

інших технічних засобів. 

 

6. Відділ підпорядковується безпосередньо начальнику управління 

ресурсного забезпечення, керівнику апарату, голові Національної ради та його 

заступникам. 

 

7. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань співпрацює з 

іншими структурними підрозділами Національної ради. 
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8. Відділ очолює заступник начальника управління - начальник відділу 

матеріально-технічного забезпечення, який призначається та звільняється з 

посади відповідно до чинного законодавства. На посаду заступника начальника 

управління - начальника відділу призначається особа, яка володіє державною 

мовою, має вищу освіту  у сфері  інформаційних технологій, державного 

управління, державної служби або інженерно-технічну освіту, має стаж роботи 

не менше семи років, чи досвід роботи на керівних посадах або на відповідних 

посадах в органах місцевого самоврядування не менше п’яти років. 

 

9. Заступник начальника управління - начальник відділу матеріально-

технічного забезпечення: 

- несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ 

завдань і здійснення ним своїх функцій; 

- бере участь в розстановці, підвищенні кваліфікації працівників відділу, 

забезпечує розробку положення про відділ та посадових інструкцій працівників 

відділу; 

- розподіляє завдання між працівниками та контролює їх виконання; 

- несе матеріальну відповідальність за належним чином передані йому 

матеріальні цінності, у разі їх передачі чи списання готує необхідну 

документацію; 

- контролює дотримання працівниками відділу правил внутрішнього 

разпорядку, веде облік їх робочого часу; 

- бере участь у нарадах керівництва Національної ради у межах своїх 

повноважень. 

 

10. Керівництво Національної ради створює умови для повноцінної роботи 
відділу, забезпечує його приміщенням, телефонним зв’язком, засобами      
комп’ютерної та оргтехніки, а також іншими  матеріалами, необхідними для 
здійснення функціональних обов’язків. Начальник відділу  


