
ЗАТВЕРДЖЕНО 
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питань телебачення і радіомовлення 
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                                    ПОЛОЖЕННЯ 

              про управління ресурсного забезпечення 
 

1. Управління ресурсного забезпечення (далі - управління) є самостійним 

структурним підрозділом Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення, до складу якого входять: 

- відділ матеріально-технічного та транспортного забезпечення; 

- відділ експлуатації та інформаційних технологій; 

- сектор публічних закупівель та договірної роботи. 
 

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, постановами Верховної Ради України, актами Президента і Кабінету 

Міністрів України, Регламентом, рішеннями Національної ради, наказами та 

розпорядженнями голови Національної ради, Положенням про апарат, цим 

Положенням та іншими нормативними актами. 
 

3. Основними завданнями управління є: 

- ресурсне, матеріально-технічне, комп‘ютерне, інформаційне, транспортне 

та господарське забезпечення, виконання Національною радою завдань, 

повноважень і функцій, визначених Законом України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», іншими законодавчими та 

нормативними актами України. Забезпечення здійснення державних закупівель 

товарів робіт і послуг, супровід договорів, які стосуються загальної господарської 

діяльності апарату Національної ради. 
 

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:  

- забезпечує діяльність Національної ради комп’ютерною та оргтехнікою, 

засобами зв‘язку, матеріально-технічними засобами, технічними засобами 

спеціального і загальнотехнічного призначення; 

- забезпечує впровадження нових технологій обробки інформації на базі 

новітніх комп‘ютерних та телекомунікаційних систем; 

- виконує інформаційне, технологічне та технічне забезпечення засідань 

Національної ради; 

- забезпечує технічне, технологічне та методичне супроводження 

комп‘ютерної обробки документів; 

- організовує підтримку в технічно справному стані комп‘ютерів, оргтехніки, 

автотранспорту, технічних засобів зв‘язку, обладнання та меблів; 

- впроваджує та здійснює підтримку роботи систем електронного 

документообігу; 

- забезпечує доступ до глобальної інформаційної мережі Internet; 

- забезпечує підтримку та адміністрування систем конференц-зв’язку та 

онлайн трансляцій засідань Національної ради; 
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- впроваджує у роботу апарату Національної ради новітні технології 

цифрової обробки даних, цифровий підпис, у тому числі здійснює заходи щодо 

інтеграції Національної ради до єдиних загальнодержавних систем електронного 

урядування; 

- здійснює інформаційну підтримку та адміністрування сайту Національної 

ради, корпоративної локальної мережі та електронної пошти; 

- здійснює підтримку та адміністрування загальнодержавних баз даних 

«Державного реєстру Телерадіоорганізацій України» та баз даних щодо 

прозорості медіа власності; 

- здійснює заходи з забезпечення захисту інформації, яка є об‘єктом 

державної власності; 

- планує та організовує капітальні та поточні ремонтні роботи в 

приміщеннях Національної ради; 

- забезпечує якісну експлуатацію устаткування, теплових та 

електротехнічних мереж; 

- бере участь у складанні кошторисів господарських витрат при формуванні 

бюджетних запитів, організовує придбання необхідних ресурсів - обладнання та 

матеріально-технічних засобів для потреб Національної ради; 

- бере участь у організації державних закупівель товарів, робіт і послуг у 

відповідності з Законом України «Про публічні закупівлі»; 

- здійснює супровід договорів, які стосуються загальної господарської 

діяльності апарату Національної ради; 

- забезпечує утримання в належному технічному, експлуатаційному і 

санітарному стані службових приміщень та прилеглої до адміністративного 

будинку території; 

 - забезпечує автотранспортне обслуговування Національної ради; 

- організовує роботу з інвентаризації матеріальних цінностей у Національній 

раді; 

- здійснює контроль за дотриманням працівниками вимог протипожежної 

безпеки; 

- організовує охорону службових приміщень та матеріальних цінностей; 

- укладає договори та угоди з комунальними, будівельними та іншими 

організаціями щодо проведення ремонтно-будівельних робіт, послуг з постачання 

теплової та електричної енергії, придбання матеріально-технічних засобів та 

інше. 
 

5. Управління має право: 

- брати участь у нарадах, семінарах та інших заходах з участю Національної 

ради; 

- за дорученням керівництва представляти Національну раду в державних 

органах влади, підприємствах, організаціях та установах усіх форм власності з 

питань, що стосуються діяльності управління.  
 

6. Управління підпорядковується керівнику апарату, голові Національної 

ради та його заступникам. 
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 Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

іншими структурними підрозділами Національної ради. 
 

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду за 

результатами конкурсу керівником апарату після позитивного рішення 

Національної  ради. 

На посаду начальника  управління призначається громадянин України, 

який має ступінь освіти не нижче 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, вільно володіє 

державною мовою. 
 

При оголошенні конкурсу до осіб, які претендують на зайняття посади 

начальника відділу, розробляються спеціальні вимоги до їх досвіду роботи, 

освіти, компетентностей, професійних знань, необхідних для ефективного 

виконання обов’язків за посадою. 

Звільнення з посади начальника управління здійснюється відповідно до 

Законів України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення» та «Про державну службу».  
 

8. Начальник  управління: 

- здійснює керівництво та несе відповідальність за виконання покладених 

на управління завдань, визначає обов’язки та ступінь відповідальності 

працівників управління; 

- бере участь у робочих та апаратних нарадах; 

- розробляє і здійснює заходи, спрямовані на поліпшення роботи 

управління; 

- вносить пропозиції керівництву Національної ради щодо вдосконалення 

роботи управління; 

- приймає управлінські рішення, спрямовані на виконання покладених на 

управління завдань, наказів, розпоряджень голови Національної ради; 

- бере участь у розробці та узгоджує розроблені структурними 

підрозділами апарату проекти документів (наказів, розпоряджень та інших) у 

частині, що стосується повноважень управління; 

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

напрямками діяльності управління; 

- бере участь у доборі і розстановці кадрів, підвищенні кваліфікації та 

навчанні працівників управління; 

- забезпечує організованість у роботі і додержання працівниками 

управління трудової дисципліни; 

-  вносить пропозиції керівництву Національної ради про заохочення та 

притягнення до відповідальності працівників, які неналежно виконують свої 

службові обов‘язки або з вини яких заподіяна шкода;  

- несе персональну відповідальність за реалізацію покладених на 

управління завдань і здійснення ним своїх функцій. 
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9. Керівництво Національної ради створює умови для належної роботи і 

підвищення кваліфікації працівників управління, забезпечує їх окремими 

приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, транспортом для 

виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними 

актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з 

технічних питань.  


