
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення 

17.05.2018 № 654 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ технічного контролю каналів та  

регулювання телерадіомовлення управління радіочастотного ресурсу  

та технічного контролю 
 

1. Відділ технічного контролю каналів та регулювання телерадіомовлення 

(далі – відділ) є структурним підрозділом Національної ради у складі 

управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю (далі – управління). 
 

2. Відділ 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 відділу є наукове та інформаційне забезпечення 

діяльності Національної ради, науково-технічне забезпечення діяльності 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, нагляд за 

дотриманням стандартів та норм технічної якості телерадіопрограм, контроль 

за реалізацією проектів багатоканального, супутникового та проводового 

мовлення. 
 

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

– здійснює, збирає, узагальнює та аналізує інформацію з питань 

технічного контролю та регулювання телебачення і радіомовлення; 

– здійснює нагляд за дотриманням стандартів та норм технічної якості 

телерадіопрограм; 

– здійснює забезпечення розробки інженерної частини Плану розвитку 

національного телерадіоінформаційного простору України; 

– бере участь у нагляді за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов та 

умов ліцензій у частині організаційно-технічних зобов’язань та технічних 

характеристик каналів мовлення;  

– бере участь у розгляді ліцензійних справ (супутникове, кабельне, 

проводове, багатоканальне мовлення), провайдерів програмної послуги; 

– готує обґрунтовані пропозиції щодо змін до Національної таблиці 

розподілу смуг радіочастот України і Плану використання радіочастотного 

ресурсу України у частині смуг радіочастот, виділених для потреб 

телерадіомовлення; 
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– розробляє пропозиції щодо порядку технічної розробки 

багатоканальних телемереж, які передбачають використання радіочастотного 

ресурсу, та щодо порядку проведення конкурсів на технічну розробку, 

обслуговування та експлуатацію таких телемереж; 

– узагальнює та аналізує результати проведення технічної експертизи 

телерадіоорганізаціями; 

– здійснює контроль за ліквідацією джерел завад радіоелектронним 

засобам мовлення згідно з діючими нормативними актами; 

– узагальнює інформацію та здійснює нагляд за дотримання 

телерадіоорганізаціями вимог законодавства щодо наявності дозвільних 

документів на експлуатацію технічних засобів мовлення; 

– бере участь у проведенні натурних (приймальних) випробувань 

радіоелектронних засобів мовлення на місці експлуатації ( у разі потреби); 

– бере участь у розробці пропозицій щодо вдосконалення 

законодавства у  сфері телебачення і радіомовлення; 

–  готує інформаційно-довідкові матеріали та бере участь у семінарах, 

робочих нарадах та/або засіданнях спільних робочих груп міністерств, 

відомств, державних установ. 
 

5. Відділ має право: 

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

своїх повноважень; 

– брати участь у перевірці телерадіоорганізацій, провайдерів програмної 

послуги  згідно з чинним законодавством України; 

– готувати запити на отримання у встановленому порядку від органів 

державної влади, підприємств та установ матеріалів, що стосуються питань 

технічного нагляду, нагляду за технічною якістю мовлення, дотримання 

стандартів та норм технічної якості телерадіопрограм; 

 – отримувати від підрозділів Національної ради матеріали щодо 

діяльності телерадіокомпаній, згідно з Регламентом Національної ради; 

– вносити пропозиції керівництву Національної ради щодо 

вдосконалення роботи відділу. 
 

6. Відділ підпорядковується безпосередньо начальнику управління 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю. 
 

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

іншими структурними підрозділами Національної ради, Державною службою 

спеціального зв’язку та захисту інформації, Національною комісією, що 

здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Державним космічним 

агентством України, Державним підприємством «Укркосмос», ПАТ 

«Укртелеком», ДП «Український державний центр радіочастот», Концерном 

радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, науково-дослідними інститутами, 

іншими відомчими органами частотного регулювання. 

8. Відділ очолює заступник начальника управління – начальник відділу 

технічного контролю каналів та регулювання телерадіомовлення (далі – заступник 

начальника управління – начальник відділу). 
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Заступник начальника управління – начальник відділу призначається на 

посаду керівником апарату Національної ради, на підставі рішення конкурсної 

комісії. На посаду заступника начальника управління – начальника відділу 

призначається особа, яка має повну вищу освіту спеціаліста, магістра 

відповідного професійного спрямування: державне управління, державна 

служба, радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок, 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. 

 

9. Заступник начальника управління – начальник відділу: 

– здійснює керівництво діяльністю управління у межах делегованих 

йому начальником управління повноважень;  

– виконує обов'язки начальника управління у разі його відсутності; 

– забезпечує виконання покладених на відділ завдань та контролює 

виконання працівниками відділу своїх посадових обов’язків; 

– організовує та регулює розробку аналітичних матеріалів, пропозицій, 

прогнозів розвитку у галузі телерадіомовлення; 

– бере участь у засіданнях Національної ради, робочих та апаратних 

нарадах; 

– бере участь у розробці проектів законодавчих і нормативних актів, 

положень, правил та інструкцій, передбачених Законом України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення»; 

– організовує підготовку проектів рішень Національної ради відповідно 

до покладених на відділ завдань; 

– регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими 

структурними підрозділами Національної ради, органами державної влади, 

підприємствами, установами та організаціями, експертами; 

– вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників 

відділу (управління); 

– вносить пропозиції щодо призначення, переміщення та  звільнення  з  

посад працівників відділу, їх матеріального заохочення або накладання на них 

стягнень; 

– контролює та забезпечує дотримання працівниками відділу правил 

етичної поведінки, Правил внутрішнього трудового розпорядку Національної 

ради, Правил протипожежної безпеки; 

– розробляє положення про відділ, посадові інструкції працівників 

відділу. 
 

10. Керівництво Національної ради створює умови для повноцінної 

роботи відділу, забезпечує його приміщенням, телефонним зв'язком, засобами 

оргтехніки, а також іншими необхідними матеріалами для здійснення 

функціональних обов'язків. 


