ПРОТОКОЛ № 37
засідання правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
м. Київ, вул. Мельникова, 42

29.01.2018
15 год. 30 хв.
Присутні:
Члени правління:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Аласанія З. Г., голова правління,
Вінтонів Р. І., член правління,
Гребенюк І.І., член правління,
Кольцова О. А., член правління,
Макаров Ю. В., член правління,
Никоненко Р. Ю., член правління,
Чернотицький М. М., член правління.

Запрошені:
Лієв О.С., виконавчий директор ПАТ «НСТУ»,
Юровська Д.Ю., заступник виконавчого директора – Програмний директор.
Порядок денний засідання
1. Про зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ» з 01.01.2018 в частині
розмірів посадових окладів, враховуючи зміни розміру посадового окладу
працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у зв’язку зі зміною розміру
прожиткового мінімуму.
2. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування
майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій
системі «Prozorro. Продажі».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про
затвердження порядку денного.
Голосували: за – 7, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ» з 01.01.2018 в частині
розмірів посадових окладів, враховуючи зміну розміру посадового окладу

працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у зв’язку зі зміною розміру
прожиткового мінімуму, а саме те, що Постановою Кабінету Міністрів України від
28 грудня 2016 року № 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі – постанова) доповнено новим
абзацом примітку 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30
серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної
сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери», яким передбачено, що посадові
оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 1 січня 2017 року розраховуються
виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного
розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1
січня календарного року.
Відповідно до постанови керівникам установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери необхідно забезпечити встановлення з 01 січня 2017 року
в штатному розписі нових розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок
заробітної плати), визначених виходячи з розміру посадового окладу (тарифної
ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, встановленого у
розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року.
Стаття 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (далі
– Закон) встановлює прожитковий мінімум на місяць для працездатних осіб з
01 січня 2018 року - 1762 гривні.
Виходячи з зазначеного та враховуючи підпункт 1 пункту 7 рішення
Наглядової ради ПАТ «НСТУ» (протокол № 1 засідання Наглядової ради ПАТ
«НСТУ» від 19.01.2017) зі змінами, внесеними пунктом 2 рішення Наглядової ради
ПАТ «НСТУ» (протокол № 6 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від
22.02.2017), необхідно внести зміни до штатних розписів центральної дирекції та
філій ПАТ «НСТУ» в частині розмірів посадових окладів з метою приведення їх у
відповідіність до постанови та Закону.
За результатами обговорення вирішили:
затвердити з 01.01.2018 зміни до штатного розпису центральної дирекції та
філій ПАТ «НСТУ в частині зміни розмірів посадових окладів, враховуючи зміну
розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у
зв’язку зі зміною розміру прожиткового мінімуму.
Голосували: за — 7, проти — 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за
користування майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в
електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
За результатами обговорення вирішили:
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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 — 7, 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 НИКОНЕНКО

Член правління

підпис

Роман ВІНТОНІВ

Член правління

підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
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