
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Національної ради України  

з питань телебачення і радіомовлення 

17.05.2018 № 654 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про відділ державної реєстрації управління ліцензування 

 

1. Відділ державної реєстрації (далі – відділ) є структурним підрозділом 

управління ліцензування.  

 

2. У своїй діяльності відділ керується законами України, постановами 

Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів 

України, Регламентом та Положенням про апарат Національної ради, 

рішеннями Національної ради, наказами та розпорядженнями голови 

Національної ради, цим положенням та іншими нормативними актами. 

 

3. Основними завданнями відділу є: 

- ведення Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері 

телебачення і радіомовлення (далі – Державний реєстр СІД); 

- реєстрація суб’єктів господарювання як суб’єктів інформаційної 

діяльності. 

 

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

- забезпечує розгляд та підготовку документів суб’єктів господарювання 

для державної реєстрації; 

- готує проекти рішень до засідань Національної ради щодо державної 

реєстрації, анулювання ліцензій, вилучення суб’єктів інформаційної діяльності 

з Державного реєстру СІД; 

- організовує та здійснює ведення Державного реєстру СІД; 

- розробляє пропозиції щодо удосконалення процедури державної 

реєстрації суб’єктів інформаційної діяльності та ведення Державного реєстру 

СІД; 

- готує аналітичні матеріали про розвиток інформаційного поля країни;  

- організовує підготовку відповідей на звернення громадян, запити 

установ; 

-  готує інформаційно-аналітичні матеріали для членів Національної ради 

щодо стану державної реєстрації суб’єктів інформаційної діяльності, окремих 

розділів Державного реєстру СІД; 

- здійснює підготовку відповідної частини щорічного звіту Національної 

ради Верховній Раді України та Президентові України. 
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5. Відділ має право: 

- брати участь у межах своїх повноважень у розгляді Національною радою 

питань та проектів рішень; 

- готувати запити на отримання у встановленому порядку від органів 

державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, 

організацій та установ матеріалів, що стосуються питань державної реєстрації; 

- вносити пропозиції керівництву управління щодо вдосконалення роботи 

відділу, поліпшення умов роботи працівників відділу. 

 

6. Відділ підпорядковується безпосередньо начальнику управління 

ліцензування. 

Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

іншими структурними підрозділами Національної ради. 

 

7. Відділ очолює начальник відділу. 

Начальник відділу призначається на посаду керівником апарату 

Національної ради, на підставі рішення конкурсної комісії. 

На посаду начальника відділу призначається громадянин України, який 

має вищу освіту спеціаліста, магістра, досвід роботи на посадах державної 

служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого 

самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ 

та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне 

володіння державною мовою. 

Звільнення з посади здійснюється відповідно до Закону України «Про 

державну службу» керівником апарату Національної ради. 

 

8. Начальник відділу: 

- несе персональну відповідальність за реалізацію покладених на відділ 

завдань і здійснення ним своїх функцій; 

- бере участь у розробці проектів законодавчих і нормативних актів, 

положень; 

- готує проекти рішень Національної ради за напрямом діяльності відділу; 

- забезпечує ефективну взаємодію відділу з іншими підрозділами 

Національної ради, суміжними організаціями та відомствами, експертами; 

- забезпечує та контролює виконання працівниками відділу своїх 

службових обов’язків, рішень Національної ради та інших доручень керівника 

апарату, начальника управління, голови та заступників голови Національної 

ради; 

- сприяє підвищенню кваліфікації працівників відділу та дотриманню ними 

правил внутрішнього трудового розпорядку; 

- використовує систему електронного документообігу (СЕД): створення, 

оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання 

електронних документів з накладанням електронного підпису. 
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9. Національна рада зобов’язана створювати умови для нормальної роботи 

і підвищення  кваліфікації працівників відділу, забезпечувати 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. 

 


