ПРОТОКОЛ № 25
засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
м. Київ, вул. Мельникова, 42

13.11.2017
14 год. 00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Аласанія З. Г., голова правління
2. Вінтонів Р. І., член правління,
3. Кольцова О. А., член правління,
4. Никоненко Р. Ю., член правління,
5. Чернотицький М. М., член правління.

Запрошені:
Лієв О.С., виконавчий директор ПАТ «НСТУ»,
Порядок денний засідання
1. Питання затвердження змін до структури ПАТ «НСТУ» з
13.11.2017 року в частині зміни кількісного складу відокремлених структурних
підрозділів - філій ПАТ «НСТУ» «Київська регіональна дирекція» та
«Центральна дирекція канал «Культура» (за рахунок фінансової підтримки
ПАТ «НСТУ»).
2. Питання затвердження змін до штатного розпису філії ПАТ
«НСТУ» «Київська регіональна дирекція» з 13.11.2017 року в частині
виведення зі штатного розпису посад (за рахунок фінансової підтримки ПАТ
«НСТУ»).
3. Питання затвердження змін до штатного розпису філії ПАТ
«НСТУ» «Центральна дирекція канал «Культура» з 13.11.2017 року в частині
виведення зі штатного розпису посад (за рахунок фінансової підтримки ПАТ
«НСТУ»).
4. Питання затвердження змін до структури філії ПАТ «НСТУ»
«Центральна дирекція «Українське радіо» в частині зміни кількісного складу
(за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ»).
5. Питання затвердження змін до штатного розпису філії ПАТ
«НСТУ» «Центральна дирекція «Українське радіо» з 15.11.2017 року (за
рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ»).
6. Питання затвердження змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ» з
15.11.2017 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 Порядку передачі в оренду рухомого майна
публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія
України».

8. Про визначення початкового розміру орендної плати за
користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в
електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
9. Питання затвердження положень самостійних структурних
підрозділів Центральної дирекції ПАТ «НСТУ».
10. Питання затвердження змін до структури ПАТ «НСТУ» в частині
зміни кількісного складу відокремленого структурного підрозділу - філії ПАТ
«НСТУ» «Криворізька регіональна дирекція «КРИВОРІЖЖЯ».
11. Питання затвердження змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ» в
частині введення до штатного розпису відокремленого структурного підрозділу
- філії ПАТ «НСТУ» «Криворізька регіональна дирекція «КРИВОРІЖЖЯ»
посад менеджера (філії) та продюсера (філії)
12. Питання оголошення конкурсного відбору на посаду менеджера
відокремленого структурного підрозділу - філії ПАТ «НСТУ» «Криворізька
регіональна дирекція «КРИВОРІЖЖЯ».
13. Питання оголошення конкурсного відбору на посаду продюсера
відокремленого структурного підрозділу - філії ПАТ «НСТУ» «Криворізька
регіональна дирекція «КРИВОРІЖЖЯ».
14. Питання затвердження положення відокремленого структурного
підрозділу - філії ПАТ «НСТУ» «Криворізька регіональна дирекція
«КРИВОРІЖЖЯ».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про
затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1.
Обговорено питання затвердження змін до структури ПАТ «НСТУ»
з 13.11.2017 року в частині зміни кількісного складу відокремлених
структурних підрозділів - філій ПАТ «НСТУ» «Київська регіональна дирекція»
та «Центральна дирекція канал «Культура» (за рахунок фінансової підтримки
ПАТ «НСТУ»), а саме:
- «Київська регіональна дирекція» з 290 посад на 179 посад;
- .«Центральна дирекція канал «Культура» з 165 посад на 22 посади.
За результатами обговорення вирішили:
затвердити з 13.11.2017 року зміни до структури ПАТ «НСТУ» в частині
зміни кількісного складу відокремлених структурних підрозділів, а саме:
- «Київська регіональна дирекція» 179 посад;
- «Центральна дирекція канал «Культура» 22 посади.
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
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2. Обговорено питання затвердження з 13.11.2017 року змін до штатного
розпису філії ПАТ «НСТУ» «Київська регіональна дирекція» в частині
виведення зі штатного розпису філії окремих посад (за рахунок фінансової
підтримки ПАТ «НСТУ»), а саме:
Вивести 111 посад:
Керівництво (4 посади):
Перший заступник директора філії (директора виконавчого філії) (1 посада);
Заступник директора філії (директора виконавчого філії) по РМ (1 посада);
Юристконсульт І категорії (1 посада);
Секретар відповідальний (1 посада);
Відділ бухгалтерського обліку (3 посади):
Провідний бухгалтер (1 посада); Бухгалтер І категорії (2 посади)
Планово-економічний відділ (1 посада): Провідний економіст (1
посада);
Відділ договірної роботи і державних закупівель (3 посади):
Начальник відділу (1 посада); Провідний економіст(1 посада); Інженер І
категорії (1 посада);
Відділ з охорони праці, цивільної оборони та пожежної безпеки (1
посада): Провідний інженер ( 1 посада);
Дирекція програмного забезпечення (11 посад):
Заступник директора програм ( 1 посада); Головний режисер ( 1 посада);
Відділ випуску :
Режисер І категорії ( 2 посади);
Відділ телеоператорів:
Головний телеоператор (1 посада);
Телеоператор І категорії (5 посади);
Головна редакція фільмозабезпечення:
Заступник головного редактора головної редакції (1 посада);
Творче об’єднання регіонального мовлення та тематичних програм
(8 посад):
Директор творчого об’єднання( 1 посада);
Головна редакція регіонального мовлення «Перший громадський»:
Заступник головного редактора ( 1 посада); Ведучий програми (1 посада);
Кореспондент спеціальний (1 посада); Старший адміністратор телевізійних
програм (1 посада)
Головна редакція суспільно-публіцистичних та культурно-мистецьких
програм :
Заступник головного редактора головної редакції (1 посада)
Відділ культурно-мистецьких та музичних програм:
Старший редактор (2 посади).
Творче-об’єднання інформаційних і соціально-політичних програм
(17 посад): Директор творчого об’єднання (1 посада)
Головна редакція новин: Заступник головного редактора (1посада);
Головний режисер (1 посада)
Відділ громадсько-політичної та економічної інформації: Завідувач
відділу (1 посада); Кореспондент (3 посади); Режисер І категорії (1 посада)
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Відділ державного будівництва і розвитку місцевого самоврядування:
Завідувач відділу (1 посада); Ведучий програми (1 посада); Кореспондент (2
посади)
Відділ обробки інформації та комплектування випусків: Завідувач відділу
(1 посада); Головний Випусковий (1 посада); Оглядач (1 посада); Оглядач
політичний (1 посада)
Головна редакція суспільно-тематичних програм: Режисер І категорії (1
посада);
ТО Хрещатик, 26 (12 посад): Директор творчого об’єднання (1 посада);
Заступник директора ТО (1 посада)
Головна редакція суспільно-публіцистичних програм: Редактор (1
посада); Режисер І категорії (1 посада)
Відділ соціальних програм: Завідувач відділу (1 посада); Ведучий
програми (1 посада); Режисер І категорії (1 посада)
Відділ економічних програм: Завідувач відділу (1 посада); Ведучий
програми (1 посада); Старший адміністратор телевізійних програм (1 посада)
Відділ підготовки до ефіру: Звукорежисер (2 посади);
Творчо-виробниче об’єднання радіопрограм (радіостанція "Голос
Києва) (16 посад):
Головна редакція громадсько-політичних та соціально-економічних
програм: Директор творчого об’єднання (1 посада);
Відділ соціальних програм: Завідувач відділу (1 посада); Ведучий
програми (1 посада); Коментатор (1 посада)
Відділ просвітницьких програм: Завідувач відділу (1 посада); Коментатор
( 2 посади)
Відділ культурно-мистецьких програм: Редактор музичний (1 посада)
Редакція програмування і випуску
Відділ режисерів: Режисер І категорії (1 посада); Звукорежисер І категорії
(2 посади)
Головна редакція новин: Заступник головного редактора (1 посада);
Відділ кореспондентів: Кореспондент спеціальний (1 посада):
Відділ ведучих: Ведучий програми (2 посади);
Відділ коментаторів: Коментатор (1 посада);
Цех телебачення (19 посад): Інженер І категорії (енергетик) (1 посада);
Інженер І категорії (17 посад); Інженер (1 посада)
Виробничо-технічний відділ (3 посади) :Начальник відділу (1 посада);
Провідний інженер (2 посади)
Відділ підготовки та випуску знімальної техніки) (2 посади):
Провідний інженер (2 посади)
Відділ анонсування та художнього оформлення програм (2 посади):
Режисер І категорії (1 посада); Інженер - програміст І категорії (1 посада)
Відділ матеріально-технічного забезпечення (9 посад): Старший
диспетчер (1 посада); Столяр 6 р (1 посада); Черговий відповідальний (2
посади); Водій автотранспортних засобів (механік) (1 посада); Водій
автотранспортних засобів (1 посада); Прибиральник виробничих (службових)
приміщень (3 посади)
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За результатами обговорення вирішили:
затвердити з 13.11.2017 року зміни до штатного розпису філії ПАТ
«НСТУ» «Київська регіональна дирекція» в частині виведення зі штатного
розпису філії окремих посад (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ»),
а саме:
Вивести 111 посад:
Керівництво (4 посади):
Перший заступник директора філії (директора виконавчого філії) (1 посада);
Заступник директора філії (директора виконавчого філії) по РМ (1 посада);
Юристконсульт І категорії (1 посада);
Секретар відповідальний (1 посада);
Відділ бухгалтерського обліку (3 посади):
Провідний бухгалтер (1 посада); Бухгалтер І категорії (2 посади)
Планово-економічний відділ (1 посада): Провідний економіст (1
посада);
Відділ договірної роботи і державних закупівель (3 посади):
Начальник відділу (1 посада); Провідний економіст(1 посада); Інженер І
категорії (1 посада);
Відділ з охорони праці, цивільної оборони та пожежної безпеки (1
посада): Провідний інженер ( 1 посада);
Дирекція програмного забезпечення (11 посад):
Заступник директора програм ( 1 посада); Головний режисер ( 1 посада);
Відділ випуску :
Режисер І категорії ( 2 посади);
Відділ телеоператорів:
Головний телеоператор (1 посада);
Телеоператор І категорії (5 посади);
Головна редакція фільмозабезпечення:
Заступник головного редактора головної редакції (1 посада);
Творче об’єднання регіонального мовлення та тематичних програм
(8 посад):
Директор творчого об’єднання( 1 посада);
Головна редакція регіонального мовлення «Перший громадський»:
Заступник головного редактора ( 1 посада); Ведучий програми (1 посада);
Кореспондент спеціальний (1 посада); Старший адміністратор телевізійних
програм (1 посада)
Головна редакція суспільно-публіцистичних та культурно-мистецьких
програм :
Заступник головного редактора головної редакції (1 посада)
Відділ культурно-мистецьких та музичних програм:
Старший редактор (2 посади).
Творче-об’єднання інформаційних і соціально-політичних програм
(17 посад): Директор творчого об’єднання (1 посада)
Головна редакція новин: Заступник головного редактора (1посада);
Головний режисер (1 посада)
5

Відділ громадсько-політичної та економічної інформації: Завідувач
відділу (1 посада); Кореспондент (3 посади); Режисер І категорії (1 посада)
Відділ державного будівництва і розвитку місцевого самоврядування:
Завідувач відділу (1 посада); Ведучий програми (1 посада); Кореспондент (2
посади)
Відділ обробки інформації та комплектування випусків: Завідувач відділу
(1 посада); Головний Випусковий (1 посада); Оглядач (1 посада); Оглядач
політичний (1 посада)
Головна редакція суспільно-тематичних програм: Режисер І категорії (1
посада);
ТО Хрещатик, 26 (12 посад): Директор творчого об’єднання (1 посада);
Заступник директора ТО (1 посада)
Головна редакція суспільно-публіцистичних програм: Редактор (1
посада); Режисер І категорії (1 посада)
Відділ соціальних програм: Завідувач відділу (1 посада); Ведучий
програми (1 посада); Режисер І категорії (1 посада)
Відділ економічних програм: Завідувач відділу (1 посада); Ведучий
програми (1 посада); Старший адміністратор телевізійних програм (1 посада)
Відділ підготовки до ефіру: Звукорежисер (2 посади);
Творчо-виробниче об’єднання радіопрограм (радіостанція "Голос
Києва) (16 посад):
Головна редакція громадсько-політичних та соціально-економічних
програм: Директор творчого об’єднання (1 посада);
Відділ соціальних програм: Завідувач відділу (1 посада); Ведучий
програми (1 посада); Коментатор (1 посада)
Відділ просвітницьких програм: Завідувач відділу (1 посада); Коментатор
( 2 посади)
Відділ культурно-мистецьких програм: Редактор музичний (1 посада)
Редакція програмування і випуску
Відділ режисерів: Режисер І категорії (1 посада); Звукорежисер І категорії
(2 посади)
Головна редакція новин: Заступник головного редактора (1 посада);
Відділ кореспондентів: Кореспондент спеціальний (1 посада):
Відділ ведучих: Ведучий програми (2 посади);
Відділ коментаторів: Коментатор (1 посада);
Цех телебачення (19 посад): Інженер І категорії (енергетик) (1 посада);
Інженер І категорії (17 посад); Інженер (1 посада)
Виробничо-технічний відділ (3 посади) :Начальник відділу (1 посада);
Провідний інженер (2 посади)
Відділ підготовки та випуску знімальної техніки) (2 посади):
Провідний інженер (2 посади)
Відділ анонсування та художнього оформлення програм (2 посади):
Режисер І категорії (1 посада); Інженер - програміст І категорії (1 посада)
Відділ матеріально-технічного забезпечення (9 посад): Старший
диспетчер (1 посада); Столяр 6 р (1 посада); Черговий відповідальний (2
посади); Водій автотранспортних засобів (механік) (1 посада); Водій
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автотранспортних засобів (1 посада); Прибиральник виробничих (службових)
приміщень (3 посади)
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання затвердження змін до штатного розпису філії ПАТ
«НСТУ» «Центральна дирекція канал «Культура» з 13.11.2017 року в частині
виведення зі штатного розпису філії окремих посад (за рахунок фінансової
підтримки ПАТ «НСТУ»), а саме:
Вивести 143 посади:
Адміністративно – управлінський персонал (13 посад):
Керівництво:
Директор філії (директор виконавчий філії ПАТ "НСТУ " "Центральна дирекція
канал "Культура") (1 посада); Заступник директора філії (директора
виконавчого філії) з творчих питань ( 1 посада); Головний інженер ( 1 посада);
Головний художник (1 посада); Головний технолог (1 посада); Головний
продюсер (1 посада); Провідний фахівець (з архівної продукції) (1 посада)
Бухгалтерсько-економічний відділ: Провідний економіст (1 посада);
Провідний бухгалтер (1 посада)
Відділ правової та кадрової роботи: Юрисконсульт I категорії (1 посада);
Старший організатор діловодства ( 1 посада); Фахівець (з кадрів) (1 посада);
Провідний інженер (з охорони праці та ТБ) (1 посада);
Творчо –виробниче об’єднання (80 посад): Директор творчого
об’єднання (1 посада); Головний редактор (1 посада); Головний випусковий (1
посада); Головний режисер (1 посада); Головний телеоператор (1 посада)
Редакція художньо - мистецьких програм: Завідувач редакції ( 1 посада);
Головний випусковий (1 посада); Режисер І категорії (10 посад); Старший
редактор (5 посад); Редактор (1 посада); Провідний фахівець (1 посада);
Група анонсів та сайту: Керівник групи ( 1 посада); Старший редактор (2
посади);
Редакція інформаційно-аналітичних та науково-просвітницьких програм
Завідувач редакції ( 1 посада); Заступник завідуючого редакцією (1 посада);
Головний випусковий ( 1 посада); Режисер І категорії (3 посади); Старший
редактор (4 посади); Фахівець (4 посади); Диктор І категорії (2 посади);
Художник-гример (1 посада);
Редакція молодіжних та дитячих програм: Завідувач редакції (1 посада);
Заступник завідуючого редакцією (1 посада); Головний випусковий (1 посада);
Режисер І категорії (3 посади); Старший редактор (4 посади); Фахівець (4
посади); Диктор І категорії (2 посади); Художник-гример (1 посада);
Дільниця телеоператорів та звукорежисерів: Керівник дільниці (1 посада);
Телеоператор I категорії (8 посад); Телеоператор II категорії (3 посади);
Звукорежисер I категорії (4 посади);
Дільниця організації виробництва: Керівник дільниці (1 посада); Фахівець
(з планування) (1 посада); Фахівець (з виробництва) (1 посада)
Відділ програмування та випуску програм (4 посади):
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Начальник відділу ( 1 посада); Заступник начальника відділу (1 посада);
Провідний фахівець (2 посада)
Виробничо-технічний цех (40 посад):
Начальник цеху (виробничо-технічного) (1посада);
Дільниця знімальної техніки: Провідний інженер (1 посада); Старший
майстер (відеотехніки) (3 посади)
Дільниця нелінійного монтажу: Начальник дільниці ( 1 посада);
Провідний інженер (13 посад); Інженер II категорії (1посада);
Дільниця пересувних телевізійних станцій: Начальник дільниці (1
посада); Провідний інженер ( 1 посада); Інженер I категорії (1 посада);
Дільниця запису та ефірної трансляції: Начальник дільниці ( 1 посада);
Провідний інженер (4 посади);
Апаратно-студійний блок: Провідний інженер ( 3 посади); Інженер I
категорії (1 посада); Старший майстер (світотехніки) ( 1 посада); Установник
декорації (1 посада);
Дільниця інформаційних технологій: Начальник дільниці (1 посада);
Провідний інженер (3 посади); Провідний інженер-програміст (1 посада);
Інженер I категорії ( 1 посада)
Відділ виробничо-господарського забезпечення (6 посад): Фахівець ІІ
категорії (1 посада); Інженер-енергетик I категорії ( 1 посада); Прибиральник
виробничих приміщень ( 1 посада); Старший охоронник ( 1 посада); Охоронник
( 2 посади).
За результатами обговорення вирішили:
затвердити з 13.11.2017 року зміни до штатного розпису філії ПАТ
«НСТУ» «Центральна дирекція канал «Культура» в частині виведення зі
штатного розпису посад (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ»), а
саме:
Вивести 143 посади:
Адміністративно – управлінський персонал (13 посад):
Керівництво:
Директор філії (директор виконавчий філії ПАТ "НСТУ " "Центральна дирекція
канал "Культура") (1 посада); Заступник директора філії (директора
виконавчого філії) з творчих питань ( 1 посада); Головний інженер ( 1 посада);
Головний художник (1 посада); Головний технолог (1 посада); Головний
продюсер (1 посада); Провідний фахівець (з архівної продукції) (1 посада)
Бухгалтерсько-економічний відділ: Провідний економіст (1 посада);
Провідний бухгалтер (1 посада)
Відділ правової та кадрової роботи: Юрисконсульт I категорії (1 посада);
Старший організатор діловодства ( 1 посада); Фахівець (з кадрів) (1 посада);
Провідний інженер (з охорони праці та ТБ) (1 посада);
Творчо –виробниче об’єднання (80 посад): Директор творчого
об’єднання (1 посада); Головний редактор (1 посада); Головний випусковий (1
посада); Головний режисер (1 посада); Головний телеоператор (1 посада)
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Редакція художньо - мистецьких програм: Завідувач редакції ( 1 посада);
Головний випусковий (1 посада); Режисер І категорії (10 посад); Старший
редактор (5 посад); Редактор (1 посада); Провідний фахівець (1 посада);
Група анонсів та сайту: Керівник групи ( 1 посада); Старший редактор (2
посади);
Редакція інформаційно-аналітичних та науково-просвітницьких програм
Завідувач редакції ( 1 посада); Заступник завідуючого редакцією (1 посада);
Головний випусковий ( 1 посада); Режисер І категорії (3 посади); Старший
редактор (4 посади); Фахівець (4 посади); Диктор І категорії (2 посади);
Художник-гример (1 посада);
Редакція молодіжних та дитячих програм: Завідувач редакції (1 посада);
Заступник завідуючого редакцією (1 посада); Головний випусковий (1 посада);
Режисер І категорії (3 посади); Старший редактор (4 посади); Фахівець (4
посади); Диктор І категорії (2 посади); Художник-гример (1 посада);
Дільниця телеоператорів та звукорежисерів: Керівник дільниці (1 посада);
Телеоператор I категорії (8 посад); Телеоператор II категорії (3 посади);
Звукорежисер I категорії (4 посади);
Дільниця організації виробництва: Керівник дільниці (1 посада); Фахівець
(з планування) (1 посада); Фахівець (з виробництва) (1 посада)
Відділ програмування та випуску програм (4 посади):
Начальник відділу ( 1 посада); Заступник начальника відділу (1 посада);
Провідний фахівець (2 посада)
Виробничо-технічний цех (40 посад):
Начальник цеху (виробничо-технічного) (1посада);
Дільниця знімальної техніки: Провідний інженер (1 посада); Старший
майстер (відеотехніки) (3 посади)
Дільниця нелінійного монтажу: Начальник дільниці ( 1 посада);
Провідний інженер (13 посад); Інженер II категорії (1посада);
Дільниця пересувних телевізійних станцій: Начальник дільниці (1
посада); Провідний інженер ( 1 посада); Інженер I категорії (1 посада);
Дільниця запису та ефірної трансляції: Начальник дільниці ( 1 посада);
Провідний інженер (4 посади);
Апаратно-студійний блок: Провідний інженер ( 3 посади); Інженер I
категорії (1 посада); Старший майстер (світотехніки) ( 1 посада); Установник
декорації (1 посада);
Дільниця інформаційних технологій: Начальник дільниці (1 посада);
Провідний інженер (3 посади); Провідний інженер-програміст (1 посада);
Інженер I категорії ( 1 посада)
Відділ виробничо-господарського забезпечення (6 посад): Фахівець ІІ
категорії (1 посада); Інженер-енергетик I категорії ( 1 посада); Прибиральник
виробничих приміщень ( 1 посада); Старший охоронник ( 1 посада); Охоронник
( 2 посади).
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
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4. Обговорена необхідність затвердження з 15.11.2017 року змін до
структури філії ПАТ «НСТУ» «Центральна дирекція «Українське радіо» (за
рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ»), в частині зміни кількісного
складу з 1047 посад на 1050 посад шляхом введення до структурного підрозділу
«Творче об’єднання «Новий сезон» 3 посад.
За результатами обговорення вирішили:
затвердити з 15.11.2017 року зміни до структури філії ПАТ «НСТУ»
«Центральна дирекція «Українське радіо» у кількісному складі 1050 посад,
шляхом введення до складу структурного підрозділу «Творче об’єднання
«Новий сезон» 3 посад.
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання затвердження з 15.11.2017 року змін до штатного
розпису філії ПАТ «НСТУ» «Центральна дирекція «Українське радіо» (за
рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ»), в частині введення 3 посад до
структурного підрозділу «Творче об’єднання «Новий сезон», а саме:
Ввести 3 посади:
Творче об’єднання «Новий сезон
Головна редакція «Голос Києва»
Заступник головного редактора (1 посада)
Редакція інформаційних програм
Коментатор (1 посада)
Редакція культурологічних програм
Ведучий програми (1 посада).
За результатом обговорення вирішили:
затвердити з 15.11.2017 року зміни до штатного розпису філії ПАТ
«НСТУ» «Центральна дирекція «Українське радіо» в частині введення 3 посад
до структурного підрозділу «Творче об’єднання «Новий сезон» (за рахунок
фінансової підтримки ПАТ «НСТУ»), а саме:
Ввести 3 посади:
Творче об’єднання «Новий сезон
Головна редакція «Голос Києва»
Заступник головного редактора (1 посада)
Редакція інформаційних програм
Коментатор (1 посада)
Редакція культурологічних програм
Ведучий програми (1 посада).
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
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6. Обговорено питання затвердження змін до штатного розпису ПАТ
«НСТУ» з 15.11.2017 року (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ») в
частині внесення зміни назви управління, відділів та посад структурного
підрозділу «Департамент взаємодії з філіями» Центральної дирекції ПАТ
«НСТУ» шляхом виведення та введення посад, а саме:
Вивести 15 посад:
Департамент взаємодії з філіями
Управління поширення радіомовної продукції
Начальник управління (1 посада)
Заступник начальника управління (1 посада)
Відділ взаємодії з операторами зв’язку
Начальник відділу (1 посада)
Провідний економіст (1 посада)
Провідний фахівець (1 посада)
Фахівець І категорії (1 посада)
Інженер (2 посади)
Відділ розвитку мереж радіомовлення
Начальник відділу (1 посада)
Провідний інженер (4 посади)
Провідний експерт (1 посада)
Провідний економіст (1 посада)
Ввести 15 посад:
Департамент взаємодії з філіями:
Управління організації та розвитку мереж мовлення
Начальник управління (1 посада)
Заступник начальника управління (2 посади)
Відділ ліцензування
Начальник відділу (1 посада)
Провідний фахівець (2 посади)
Відділ розвитку мереж мовлення
Начальник відділу (1 посада)
Провідний інженер (1 посада)
Провідний фахівець (1 посада)
Відділ взаємодії з операторами зв’язку
Начальник відділу (1 посада)
Провідний економіст (1 посада)
Провідний фахівець (1 посада)
Відділ моніторингу та контролю мереж мовлення
Начальник відділу (1 посада)
Провідний інженер (1 посада)
Провідний фахівець (1 посада)
За результатом обговорення вирішили:
затвердити з 15.11.2017 року зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ» (за
рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ») в частині зміни назви управління,
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відділів та посад структурного підрозділу «Департамент взаємодії з філіями»
Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» шляхом виведення та введення посад, а
саме:
Вивести 15 посад:
Департамент взаємодії з філіями
Управління поширення радіомовної продукції
Начальник управління (1 посада)
Заступник начальника управління (1 посада)
Відділ взаємодії з операторами зв’язку
Начальник відділу (1 посада)
Провідний економіст (1 посада)
Провідний фахівець (1 посада)
Фахівець І категорії (1 посада)
Інженер (2 посади)
Відділ розвитку мереж радіомовлення
Начальник відділу (1 посада)
Провідний інженер (4 посади)
Провідний експерт (1 посада)
Провідний економіст (1 посада)
Ввести 15 посад:
Департамент взаємодії з філіями:
Управління організації та розвитку мереж мовлення
Начальник управління (1 посада)
Заступник начальника управління (2 посади)
Відділ ліцензування
Начальник відділу (1 посада)
Провідний фахівець (2 посади)
Відділ розвитку мереж мовлення
Начальник відділу (1 посада)
Провідний інженер (1 посада)
Провідний фахівець (1 посада)
Відділ взаємодії з операторами зв’язку
Начальник відділу (1 посада)
Провідний економіст (1 посада)
Провідний фахівець (1 посада)
Відділ моніторингу та контролю мереж мовлення
Начальник відділу (1 посада)
Провідний інженер (1 посада)
Провідний фахівець (1 посада)
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
7. Обговорено питання затвердження Порядку передачі в оренду
рухомого майна публічного акціонерного товариства «Національна суспільна
телерадіокомпанія України».
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За результатом обговорення вирішили:
затвердити Порядок передачі в оренду рухомого майна публічного
акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
8. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за
користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в
електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
За результатом обговорення вирішили:
затвердити початковий розмір орендної плати за користування майном
ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій
системі «Prozorro.Продажі» (додаток 1 до протоколу).
Виконавчому директору ПАТ «НСТУ» вчинити необхідні дії пов’язані із
передачею в оренду майна ПАТ «НСТУ» шляхом розміщення оголошення в
електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
9. Обговорено питання щодо затвердження положень самостійних
структурних підрозділів центральної дирекції ПАТ «НСТУ»: департаменту
фінансів та управління «Академія суспільного мовлення».
За результатом обговорення вирішили:
затвердити положення самостійних структурних підрозділів центральної
дирекції ПАТ «НСТУ»: департаменту фінансів та управління «Академія
суспільного мовлення».
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
10. Обговорено питання затвердження змін до структури ПАТ «НСТУ з
13.11.2017 року в частині зміни кількісного складу відокремленого
структурного підрозділу - філії ПАТ «НСТУ» «Криворізька регіональна
дирекція «КРИВОРІЖЖЯ» (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ») з
66 посад на 68 посад.
За результатом обговорення вирішили:
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затвердити з 13.11.2017 року зміни до структури ПАТ «НСТУ в частині
зміни кількісного складу відокремленого структурного підрозділу - філії ПАТ
«НСТУ» «Криворізька регіональна дирекція «КРИВОРІЖЖЯ» (за рахунок
фінансової підтримки ПАТ «НСТУ») з 66 посад на 68 посад.
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
11. Обговорено питання затвердження змін до штатного розпису ПАТ
«НСТУ» з 13.11.2017 року в частині введення до штатного розпису
відокремленого структурного підрозділу - філії ПАТ «НСТУ» «Криворізька
регіональна дирекція «КРИВОРІЖЖЯ» (за рахунок фінансової підтримки ПАТ
«НСТУ») посад менеджера (філії) та продюсера (філії)
За результатами обговорення вирішили:
затвердити з 13.11.2017 року зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ» в
частині введення до штатного розпису відокремленого структурного підрозділу
- філії ПАТ «НСТУ» «Криворізька регіональна дирекція «КРИВОРІЖЖЯ» (за
рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ») посад: менеджер (філії) (1
посада),
продюсер (філії) (1 посада).
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
12. Обговорено питання оголошення конкурсного відбору на посаду
менеджера відокремленого структурного підрозділу - філії ПАТ «НСТУ»
«Криворізька регіональна дирекція «КРИВОРІЖЖЯ».
За результатами обговорення вирішили:
оголосити з 14 листопада 2017 року проведення конкурсного відбору на
посаду менеджера відокремленого структурного підрозділу - філії ПАТ
«НСТУ» «Криворізька регіональна дирекція «КРИВОРІЖЖЯ».
Виконавчому директору ПАТ «НСТУ» вчинити необхідні дії пов’язані із
організацією заходів щодо забезпечення проведення процедури конкурсного
відбору на посаду менеджера відокремленого структурного підрозділу - філії
ПАТ «НСТУ» «Криворізька регіональна дирекція «КРИВОРІЖЖЯ».
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
13. Обговорено питання оголошення конкурсного відбору на посаду
продюсера відокремленого структурного підрозділу - філії ПАТ «НСТУ»
«Криворізька регіональна дирекція «КРИВОРІЖЖЯ».
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За результатами обговорення вирішили:
оголосити з 14 листопада 2017 року проведення конкурсного відбору на
посаду продюсера відокремленого структурного підрозділу - філії ПАТ
«НСТУ» «Криворізька регіональна дирекція «КРИВОРІЖЖЯ».
Виконавчому директору ПАТ «НСТУ» вчинити необхідні дії пов’язані із
організацією заходів щодо забезпечення проведення процедури конкурсного
відбору на посаду продюсера відокремленого структурного підрозділу - філії
ПАТ «НСТУ» «Криворізька регіональна дирекція «КРИВОРІЖЖЯ».
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
14. Обговорено питання затвердження положення відокремленого
структурного підрозділу - філії ПАТ «НСТУ» «Криворізька регіональна
дирекція «КРИВОРІЖЖЯ».
За результатами обговорення вирішили:
затвердити та ввести в дію з 8 грудня 2017 року положення
відокремленого структурного підрозділу - філії ПАТ «НСТУ» «Криворізька
регіональна дирекція «КРИВОРІЖЖЯ»
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
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