
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення  

13.11.2014 № 1233 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про сектор впровадження нових технологій та науково-технічного 

розвитку управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю 

 

1. Сектор впровадження нових технологій та науково-технічного розвитку 

є структурним підрозділом Національної ради у складі управління 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю (далі-управління). 
 

2. Сектор впровадження нових технологій та науково-технічного розвитку 

у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, „Про 

телебачення і радіомовлення”, „Про телекомунікації”, „Про радіочастотний 

ресурс України”, іншими законами України, Регламентом Національної ради, 

Положенням про апарат Національної ради, цим Положенням, рішеннями 

Національної ради, наказами та розпорядженнями голови Національної ради, 

іншими нормативно-правовими актами. 
 

3. Основним завданням сектору є: наукове та інформаційне забезпечення 

діяльності Національної ради, розробка інженерної частини концепції розвитку 

телерадіоінформаційного простору України, наукове обґрунтування 

впровадження перспективних технологій мовлення. 
 

4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань: 

- готує обґрунтовані пропозиції щодо змін у Національній таблиці радіочастот 

та пропозиції до Плану використання радіочастотного ресурсу України в частині 

смуг радіочастот, виділених для потреб телерадіомовлення; 

- готує пропозиції до Плану розвитку національного 

телерадіоінформаційного простору в межах повноважень, покладених на 

сектор; 

- здійснює аналіз стану телерадіомовлення в Україні, надає пропозиції та 

рекомендації щодо його ефективного розвитку; 

- готує пропозиції з питань впровадження новітніх технологій мовлення;  

- розробляє пропозиції зі створення перспективних сучасних 

телекомунікаційних систем; 

- розробляє та проектує планові показники розвитку 

телерадіоінформаційного простору; 

- розробляє пропозиції щодо порядку технічної розробки багатоканальних 

телемереж, які передбачають використання радіочастотного ресурсу, та щодо 

порядку проведення конкурсів на технічну розробку, обслуговування та 

експлуатацію багатоканальних телемереж; 
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- розробляє пропозиції з нагляду за дотриманням телерадіоорганізаціями 

стандартів та норм технічної якості телерадіопрограм; 

- бере участь у розробці проектів законів та нормативних документів, які 

забезпечують раціональне використання радіочастотного ресурсу; 

- здійснює підготовку матеріалів до участі в міжнародних та національних 

семінарах, конференціях, робочих нарадах з управління радіочастотним 

ресурсом; 

- планує та організовує виконання бюджетних програм, віднесених до 

компетенції управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю. 
 

5. Сектор має право: 

– брати участь у розгляді питань на засіданні Національної ради в межах 

своїх повноважень; 

– готувати запити на отримання у встановленому порядку від органів 

державної влади, підприємств, установ та організацій матеріалів, що 

стосуються питань впровадження новітніх технологій мовлення; 

– готувати проекти рішень з питань за напрямками роботи сектору; 

– розробляти проекти відповідних положень, правил та інструкцій, які 

затверджуються рішенням Національної ради, в межах своїх повноважень; 

– вносити пропозиції керівництву Національної ради щодо вдосконалення 

роботи сектору. 
 

6. Сектор підпорядковується начальнику управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю, керівнику апарату, голові Національної ради. 
 

Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

іншими структурними підрозділами Національної ради, Національною 

комісією, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, 

Державним космічним агентством України, ДП «Український державний центр 

радіочастот», Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, науково-

дослідними інститутами, іншими відомчими органами частотного регулювання. 
 

7. Сектор очолює завідувач сектору. 

Завідувач сектору призначається на посаду та звільняється з посади 

відповідно до чинного законодавства. 

На посаду начальника сектору призначається особа, яка володіє державною 

мовою, має вищу технічну освіту, досвід роботи за фахом не менше п'яти років, 

на керівних посадах або на посадах державної служби чи на відповідних 

посадах в органах місцевого самоврядування не менше трьох років. 
 

8. Завідувач сектору: 

– несе відповідальність за виконання покладених на сектор завдань і 

здійснення ним своїх функцій, дотримання належних умов праці працівників 

сектору, а також за стан їх трудової дисципліни; 

– бере участь у розробці проектів законодавчих і нормативних актів, 

положень, правил та інструкцій, передбачених статтею 17 Закону України “Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”; 
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– організовує підготовку проектів рішень Національної ради відповідно до 

покладених на сектор завдань; 

– регулює роботу сектору щодо його ефективної взаємодії з іншими 

структурними підрозділами Національної ради, органами державної влади, 

підприємствами, установами та організаціями, експертами; 

– забезпечує та контролює виконання працівниками сектору своїх 

посадових обов’язків, розпоряджень, вказівок та інших доручень керівництва 

Національної ради, рішень Національної ради; 

– сприяє забезпеченню підвищення рівня кваліфікації працівників сектору;  

– вносить пропозиції щодо матеріального заохочення працівників сектору;  

– контролює дотримання працівниками сектору Кодексу державного 

службовця, Правил внутрішнього трудового розпорядку Національної ради, 

Правил протипожежної безпеки; 

– розробляє Положення про сектор та посадові інструкції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


