ПРОТОКОЛ № 18
засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
м. Київ, вул. Мельникова, 42

28.09.2017
10 год. 00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Аласанія З. Г., голова правління
2. Вінтонів Р. І., член правління,
3. Гребенюк І.І., член правління,
4. Кольцова О. А., член правління,
5. Макаров Ю. В., член правління,
6. Никоненко Р. Ю., член правління,

Запрошені:
Лієв О. С., виконавчий директор ПАТ «НСТУ»,
Юровська Д.Ю., заступник виконавчого директора – директор програм,
Шматов М.В., директор департаменту взаємодії з філіями,
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.

Порядок денний засідання
1.
Про визначення початкової вартості орендної плати за
користування майном ПАТ «НСТУ» та умов оренди з метою проведення
електронного аукціону на електронному майданчику публічних закупівель
ProZorro.
2. Про затвердження розцінок на надання послуг з розміщення реклами,
спонсорської інформації, програм телепродажу, аудіовізуальних творів в ефірі
телеканалів: «UɅ:КУЛЬУРА», «ЦК», «UɅ:КРИМ».
3. Про затвердження мінімальних цін квитків на концерти у залі Великої
концертної студії Будинку звукозапису філії ПАТ «НСТУ» «ЦД «Українське
радіо» на виступи Об’єднання художніх колективів «Музика».
4. Про затвердження положень про департаменти центральної дирекції:
департаменту організаційної роботи, департаменту управління персоналом,
юридичного департаменту.
5.
Питання затвердження змін до структури
ПАТ «НСТУ» з
01.10.2017 року в частині зміни кількісного складу окремих структурних
підрозділів Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» (за рахунок фінансової
підтримки ПАТ «НСТУ»).

6. Питання затвердження змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ» з
01.10.2017 року в частині виведення зі штатного розпису та введення до
штатного розпису посад Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» (за рахунок
фінансової підтримки ПАТ «НСТУ»).
7. Питання затвердження з 01.10.2017 року змін до структури філій
ПАТ «НСТУ» - «Новгород-Сіверська регіональна дирекція «Сіверська» та
«Чернігівська регіональна дирекція».
8. Питання затвердження з 01.10.2017 року змін до штатного розпису
філій ПАТ «НСТУ»-«Новгород-Сіверська регіональна дирекція «Сіверська» та
«Чернігівська регіональна дирекція».
9. Про преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за
підсумками роботи за вересень 2017 року.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про
затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання щодо визначення початкової вартості орендної
плати за користування майном ПАТ «НСТУ» та умов оренди з метою
проведення електронного аукціону на електронному майданчику публічних
закупівель ProZorro.
За результатами обговорення вирішили:
Затвердити початкову вартість орендної плати за користування майном
ПАТ «НСТУ» та умов оренди (додаток 1 до протоколу) з метою проведення
електронного аукціону на електронному майданчику публічних закупівель
ProZorro.
Виконавчому директору ПАТ «НСТУ» вчинити необхідні дії, пов’язані із
передачею в оренду майна ПАТ «НСТУ» шляхом проведення аукціону на
електронному майданчику публічних закупівель ProZorro.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання затвердження розцінок на надання послуг з
розміщення реклами, спонсорської інформації, програм телепродажу,
аудіовізуальних творів в ефірі телеканалів: «UɅ:КУЛЬУРА», «ЦК»,
«UɅ:КРИМ».
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За результатами обговорення вирішили:
Затвердити на строк до 31 грудня 2017 року ціни на надання послуг з
розміщення реклами, спонсорської інформації, програм телепродажу,
аудіовізуальних творів в ефірі телеканалів: «UɅ:КУЛЬУРА», «ЦК»,
«UɅ:КРИМ» (додаток 2 до протоколу).
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання затвердження мінімальних цін квитків на
концерти у залі Великої концертної студії Будинку звукозапису філії ПАТ
«НСТУ» «ЦД «Українське радіо» на виступи Об’єднання художніх колективів
«Музика».
За результатами обговорення вирішили:
Затвердити мінімальні ціни квитків на концерти у залі Великої
концертної студії Будинку звукозапису філії ПАТ «НСТУ» «ЦД «Українське
радіо» на виступи Об’єднання художніх колективів «Музика» (додаток 3 до
протоколу).
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання щодо затвердження положень про департаменти
центральної дирекції: департаменту організаційної роботи, департаменту
управління персоналом, юридичного департаменту.
За результатами обговорення вирішили:
Затвердити положення про департаменти центральної дирекції:
департаменту організаційної роботи (додаток 4 до протоколу), департаменту
управління персоналом (додаток 5 до протоколу), юридичного департаменту
(додаток 6 до протоколу).
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання затвердження з 01.10.2017 року змін до структури
ПАТ «НСТУ» в частині зміни кількісного складу окремих структурних
підрозділів Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» (за рахунок фінансової
підтримки ПАТ «НСТУ»), а саме:
«Творчо-виробниче
об’єднання
інформаційно-аналітичних
програм» з 190,5 посад на 183,5 посад;
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«Творче об’єднання публіцистичних та соціальних програм» з 44
посад на 46 посад;
«Творче об’єднання «Канал культура» з 48 посад на 50 посад;
«Творче об’єднання дитячих, молодіжних та освітніх програм» з
41 посади на 45 посад;
«Департамент технічного забезпечення» з 242,5 посади на 243,5
посад.
За результатом обговорення вирішили:
затвердити з 01.10.2017 року зміни до структури ПАТ «НСТУ» в частині
зміни кількісного складу окремих структурних підрозділів Центральної
дирекції ПАТ «НСТУ» (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ»), а
саме:
«Творчо-виробниче
об’єднання
інформаційно-аналітичних
програм» 183,5 посади;
«Творче об’єднання публіцистичних та соціальних програм» 46
посад;
«Творче об’єднання «Канал культура» 50 посад;
«Творче об’єднання дитячих, молодіжних та освітніх програм»
45 посад;
«Департамент технічного забезпечення» 243,5 посад.
Голосували: за — 6, проти — 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання затвердження змін до штатного розпису ПАТ
«НСТУ» з 01.10.2017 року (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ») в
частині зміни кількісного складу окремих структурних підрозділів Центральної
дирекції ПАТ «НСТУ», шляхом виведення 19 посад та введення 21 посади, а
саме:
Вивести 19 посад:
Творчо-виробниче об’єднання інформаційно-аналітичних програм:
Інформаційно-аналітичний відділ
- Старший редактор (1 посада);
- Оглядач (1 посада);
- Фахівець (3 посади)
Група випускових
- Головний випусковий (1 посада)
Група ведучих програми
- Керівник групи (1 посада);
- Ведучий програми (1 посада)
Творче об’єднання «Центральний канал»:
Головна редакція регіонального мовлення «Перший громадський»
Відділ ранкових програм
- Режисер телебачення І категорії (1 посада)
Творче об’єднання « UA:Крим»:
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- Виконавчий продюсер (1 посада)
Творче об’єднання публіцистичних та соціальних програм:
Відділ режисерів телебачення
- Режисер телебачення І категорії (2 посади)
Відділ кореспондентів
- Кореспондент спеціальний (1 посада)
Відділ редакторів
- Старший редактор (1 посада);
Відділ ведучих
- Завідувач відділу (1 посада);
- Ведучий програми (4 посади)
Ввести 21 посаду:
Творчо-виробниче об’єднання інформаційно-аналітичних програм:
Група ведучих програми
Ведучий програми (керівник групи) (1 посада)
Творче об’єднання «Канал культура»:
Менеджер напряму (2 посади)
Творче об’єднання «Центральний канал»:
Головна редакція регіонального мовлення «Перший громадський»
Відділ ранкових програм
Режисер телебачення І категорії (1 посада)
Творче об’єднання « UA:Крим»:
Виконавчий продюсер (1 посада)
Творче об’єднання дитячих, молодіжних та освітніх програм:
Відділ режисерів телебачення
Режисер телебачення І категорії (2 посади)
Відділ кореспондентів та редакторів
Кореспондент спеціальний (1 посада);
Старший редактор (1 посада)
Творче об’єднання публіцистичних та соціальних програм:
Відділ редакторів
Головний випусковий (1 посада);
Старший редактор (1 посада)
Відділ ведучих
Завідувач відділу (1 посада);
Ведучий програми (4 посади)
Група ведучих
Керівник групи (1 посада);
Оглядач (1 посада);
Фахівець (2 посади)
Департамент технічного забезпечення:
- Заступник директора департаменту (1 посада)
За результатами обговорення вирішили: затвердити з 01.10.2017 року зміни
до штатного розпису ПАТ «НСТУ» (за рахунок фінансової підтримки ПАТ
«НСТУ») в частині зміни кількісного складу окремих структурних підрозділів
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Центральної дирекції ПАТ «НСТУ», шляхом виведення 19 посад та введення 21
посади, а саме:
Вивести 19 посад:
Творчо-виробниче об’єднання інформаційно-аналітичних програм:
Інформаційно-аналітичний відділ
- Старший редактор (1 посада);
- Оглядач (1 посада);
- Фахівець (3 посади)
Група випускових
- Головний випусковий (1 посада)
Група ведучих програми
- Керівник групи (1 посада);
- Ведучий програми (1 посада)
Творче об’єднання «Центральний канал»:
Головна редакція регіонального мовлення «Перший громадський»
Відділ ранкових програм
- Режисер телебачення І категорії (1 посада)
Творче об’єднання « UA:Крим»:
- Виконавчий продюсер (1 посада)
Творче об’єднання публіцистичних та соціальних програм:
Відділ режисерів телебачення
- Режисер телебачення І категорії (2 посади)
Відділ кореспондентів
- Кореспондент спеціальний (1 посада)
Відділ редакторів
- Старший редактор (1 посада)
Відділ ведучих
- Завідувач відділу (1 посада);
- Ведучий програми (4 посади)
Ввести 21 посаду:
Творчо-виробниче об’єднання інформаційно-аналітичних програм:
Група ведучих програми
Ведучий програми (керівник групи) (1 посада)
Творче об’єднання «Канал культура»:
Менеджер напряму (2 посади)
Творче об’єднання «Центральний канал»:
Головна редакція регіонального мовлення «Перший громадський»
Відділ ранкових програм
Режисер телебачення І категорії (1 посада)
Творче об’єднання « UA:Крим»:
Виконавчий продюсер (1 посада)
Творче об’єднання дитячих, молодіжних та освітніх програм:
Відділ режисерів телебачення
Режисер телебачення І категорії (2 посади)
Відділ кореспондентів та редакторів
Кореспондент спеціальний (1 посада);
Старший редактор (1 посада)
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Творче об’єднання публіцистичних та соціальних програм:
Відділ редакторів
Головний випусковий (1 посада);
Старший редактор (1 посада)
Відділ ведучих
Завідувач відділу (1 посада);
Ведучий програми (4 посади)
Група ведучих
Керівник групи (1 посада);
Оглядач (1 посада);
Фахівець (2 посади)
Департамент технічного забезпечення:
- Заступник директора департаменту (1 посада)
Голосували: за — 6, проти — 0.
Рішення прийнято.
7. Обговорена необхідність затвердження з 01.10.2017 року змін до
структур філій ПАТ «НСТУ» «Новгород-Сіверська регіональна дирекція
«Сіверська» та «Чернігівська регіональна дирекція».
За результатами обговорення вирішили:
- створити з 01.10.2017 року у філії ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна
дирекція» новий структурний підрозділ «Кореспондентський пункт м.
Новгород-Сіверський» (8 посад);
- затвердити та ввести в дію з 01.10.2017 року зміни до структури філій ПАТ
«НСТУ» у такому кількісному складі:
- «Новгород-Сіверська регіональна дирекція «Сіверська» 31 посада;
- «Чернігівська регіональна дирекція» 137 посад.
Голосували: за — 6, проти — 0.
Рішення прийнято.
8. Обговорено питання затвердження з 01.10.2017 року змін до штатного
розпису філій ПАТ «НСТУ»-«Новгород-Сіверська регіональна дирекція
«Сіверська» та «Чернігівська регіональна дирекція», у зв’язку зі створенням в
«Чернігівській регіональній дирекції»
нового структурного підрозділу
«Кореспондентський пункт м. Новгород-Сіверський» шляхом змін кількісного
складу філій, а саме:
Вивести зі штатного розпису «Новгород-Сіверська регіональна дирекція 8
посад:
Адміністративно – управлінський персонал
Заступник директора філії (директор виконавчий філії) – (1 посада).
Відділ телерадіомовлення
Редактор (3 посади);
Телеоператор ІІ категорії (1 посада);
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Телеоператор (1 посада).
Виробничо – технічний відділ
Начальник відділу (1 посада);
Звукооператор (1 посада).
Ввести до штатного розпису філії ПАТ «НСТУ» «Чернігівська
регіональна дирекція «Кореспондентський пункт м. Новгород-Сіверський» (8
посад), у такому складі:
Заступник директора філії (директор виконавчий філії)-завідувач
корпункту (1 посада);
Головний редактор (1 посада);
Головний режисер (1 посада);
Старший редактор (1 посада);
Редактор (1 посада);
Головний інженер (1 посада);
Телеоператор І категорії (1 посада);
Телеоператор ІІ категорії (1 посада);
За результатами обговорення вирішили:
- затвердити з 01.10.2017 року зміни до штатних розписів філій ПАТ «НСТУ»
«Новгород-Сіверська регіональна дирекція «Сіверська» та «Чернігівська
регіональна дирекція» шляхом змін кількісного складу філій, а саме:
Вивести зі штатного розпису «Новгород-Сіверська регіональна дирекція
8 посад:
Адміністративно – управлінський персонал
Заступник директора філії (директор виконавчий філії) – (1 посада).
Відділ телерадіомовлення
Редактор (3 посади);
Телеоператор ІІ категорії (1 посада);
Телеоператор (1 посада).
Виробничо – технічний відділ
Начальник відділу (1 посада);
Звукооператор (1 посада).
Ввести до штатного розпису «Чернігівська регіональна дирекція
«Кореспондентський пункт м. Новгород-Сіверський» (8 посад), у такому
складі:
Заступник директора філії (директор виконавчий філії)-завідувач корпункту (1
посада);
Головний редактор (1 посада);
Головний режисер (1 посада);
Старший редактор (1 посада);
Редактор (1 посада);
Головний інженер (1 посада);
Телеоператор І категорії (1 посада);
Телеоператор ІІ категорії (1 посада);
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Голосували: за — 6, проти — 0.
Рішення прийнято.
9. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу ПАТ
«НСТУ» за підсумками роботи за вересень 2017 року.
За результатами обговорення вирішили:
Встановити розмір преміювання за підсумками роботи за вересень 2017
року у відсотковому відношенні, виходячи з посадових окладів, відповідно до
відпрацьованого часу працівникам керівного складу ПАТ «НСТУ» (додаток 7
до протоколу).
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

Голова правління

підпис

Зураб АЛАСАНІЯ

Член правління

підпис

Олександра КОЛЬЦОВА

Член правління

підпис

Інна ГРЕБЕНЮК

Член правління

підпис

Юрій МАКАРОВ

Член правління

підпис

Родіон НІКОНЕНКО

Член правління

підпис

Роман ВІНТОНІВ
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