
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Національної ради України  

з питань телебачення і радіомовлення 

17.05.2018 № 654 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про сектор первинного розгляду та реєстрації заяв  

телерадіоорганізацій управління ліцензування  

 

1. Сектор первинного розгляду та реєстрації заяв телерадіоорганізацій (далі 

– cектор) є структурним підрозділом управління ліцензування Національної 

ради України з питань телебачення і радіомовлення. 
 

2. У своїй діяльності сектор 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 сектору є: 

- участь у межах його компетенції у формуванні та реалізації державної 

політики у сфері ліцензування телебачення і радіомовлення; 

- організація первинного розгляду та реєстрації заяв суб’єктів 

господарювання, що стосуються ліцензування, а саме: 

а) видачі, продовження, переоформлення, анулювання ліцензії на мовлення 

(ефірне, супутникове, кабельне, проводове та багатоканальне); 

б) видачі, переоформлення, анулювання ліцензії провайдера програмної 

послуги та щорічної перереєстрації загальної концепції добору програм; 

в) видачі дубліката ліцензії на мовлення або провайдера програмної 

послуги;  

- аналіз комплектності заявних документів відповідно до чинного 

законодавства;  

- реєстрація заяв з відповідними документами (додатками) 

телерадіоорганізацій;  

- супровід ліцензійних документів для розгляду структурними 

підрозділами Національної ради. 
 

4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань: 

- забезпечує первинний розгляд та аналіз комплектності ліцензійних 

документів відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги та 

інших нормативних актів, а у разі необхідності надає рекомендації щодо їхньої 

належної комплектації; 

- здійснює щоденний (крім вихідних та святкових днів) прийом і 

реєстрацію заяв телерадіоорганізацій, вказаних у частині третій цього 

Положення; 



 

 

2 

- забезпечує підготовку до розгляду ліцензійних документів 

телерадіоорганізацій структурними підрозділами апарату; 

- проставляє кутовий штамп «Сектор первинного розгляду та реєстрації 

заяв телерадіоорганізацій» на заявах у випадках, передбачених цим 

Положенням та Інструкцією з діловодства; 

- розробляє картки розгляду ліцензійної документації; 

- забезпечує супровід ліцензійних документів по службах Національної 

ради; 

- надає заявникам (телерадіоорганізаціям) довідку про реєстрацію заявних 

документів; 

- несе відповідальність за збереження заявних документів та їхню 

цілісність; 

- здійснює контроль за дотриманням терміну розгляду ліцензійних 

документів структурними підрозділами, який становить не більше одного 

робочого дня; 

- інформує телерадіоорганізації про результати розгляду документів та, у 

разі потреби, про необхідність доопрацювання документів; 

- здійснює підготовку  аналітичних та інформаційних довідок; 

- організовує підготовку відповідей на листи, запити, звернення, що 

надходять до Національної ради; 

- бере участь у підготовці матеріалів на засідання Національної ради; 

- розробляє пропозиції щодо вдосконалення процесу ліцензування; 

- здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього 

завдань. 
 

5. Сектор має право: 

- одержувати у встановленому порядку  від посадових осіб Національної 

ради документи, інформаційні матеріали, необхідні для виконання покладених 

на сектор завдань і функцій; 

- брати участь у нарадах та інших заходах з тематики, що стосується 

питань ліцензування телерадіоорганізацій; 

- залишати без розгляду і реєстрації заяви та ліцензійні документи, які не 

відповідають вимогам Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги, інших 

нормативних актів, а також, у разі відсутності супровідного листа з описом 

додатків до заяви,  непрошитих, непронумерованих документів, з наступним 

поверненням їх заявникам; 

- скріпляти штампом сектору та підписом відповідального працівника 

заявні документи телерадіоорганізацій у разі відсутності печатки заявника на 

пакеті документів, які засвідчені підписом уповноваженого представника 

заявника; 

- організовувати контроль за дотриманням  термінів розгляду ліцензійних 

документів підрозділами Національної ради та надавати інформацію 

керівництву про хід їх опрацювання; 

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи сектору. 
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6. Сектор підпорядковується безпосередньо начальнику управління 

ліцензування. 

Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

іншими структурними підрозділами Національної ради у межах своїх 

повноважень. 
 

7. Сектор очолює завідувач.  

Завідувач сектору первинного розгляду та реєстрації заяв 

телерадіоорганізацій призначається на посаду керівником апарату Національної 

ради, на підставі рішення конкурсної комісії. 

На посаду завідувача сектору первинного розгляду та реєстрації заяв 

телерадіоорганізацій призначається особа, яка має вищу освіту спеціаліста, 

магістра, досвід роботи в сфері управління людськими ресурсами, 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. Завідувач сектору: 

- бере участь у межах своєї компетенції в формуванні та реалізації 

державної політики у сфері ліцензування; 

 - аналізує практику застосування законодавства з питань ліцензування 

мовлення, провайдерів програмної послуги та розробляє пропозиції щодо його 

вдосконалення; 

 - організовує роботу сектору та відповідає за реалізацію покладених на 

сектор завдань і обов’язків;  

- координує та забезпечує ефективну взаємодію сектору зі структурними 

підрозділами Національної ради; 

- розробляє Положення про сектор та посадові інструкції; 

- забезпечує дотримання трудової дисципліни та правил внутрішнього 

трудового розпорядку працівниками сектору; 

- вносить пропозиції керівництву управління щодо вдосконалення роботи 

сектору та інших питань службової діяльності; 

- використовує систему електронного документообігу (СЕД): створення, 

оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання 

електронних документів з накладанням електронного підпису. 
 

9. Сектор має кутовий штамп «Сектор первинного розгляду та реєстрації 

заяв телерадіоорганізацій», яким в установленому порядку засвідчує 

документи. 
 

10. Керівництво Національної ради створює умови для нормальної роботи і 

підвищення кваліфікації працівників сектору, забезпечує їх окремим 

приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, 
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транспортом для виконання службових обов'язків, законодавчими та іншими 

нормативними актами, довідковими матеріалами, що стосуються діяльності 

Національної ради та телерадіоорганізацій, інформаційними матеріалами з 

питань ліцензування. 

 

 

 

 


