
Додаток № 3 до Протоколу № 37 

засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» 

від 02 грудня 2019 року 

 

ПРОЕКТ 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

ПОСТАНОВА 

 

від «___» ____________ 2019 р. N ____ 

 

Київ 

 

Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 23 

квітня 2014 р. № 117 та від 25 січня 2017 року № 30 

Кабінет Міністрів України постановляє:  

Внести до постанов  Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р.               

№ 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що 
закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, 

ст. 916) та від 25 січня 2017 р. № 30 “Про затвердження Порядку використання 

коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки 
публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія 

України» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 12, стор. 26, ст. 339) зміни, що 

додаються. 

 

Прем'єр-міністр України                                                           О. ГОНЧАРУК 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів 

України 

від «__» ________ 2019 р. № ____ 

ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 

2014 р. № 117 та від 25 січня 2017 року № 30 

       1. У постанові  Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р.  № 117 “Про 

здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за 

бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916): 

1) підпункт 5 пункту 1 доповнити абзацом такого змісту: 

“обладнання, його комплектування та модернізацію для потреб ПАТ 

«НСТУ», товарів, робіт і послуг, пов’язаних з виробництвом ПАТ «НСТУ» теле- 
та радіопрограм, фільмів (у тому числі договори про спільну діяльність), 

інформації в мережі Інтернеті, зокрема онлайн – у розмірі до 80 відсотків їх 

вартості;». 

2) підпункт 6 пункту 1 доповнити абзацом такого змісту: 

«товарів, робіт і послуг для потреб ПАТ «НСТУ», пов’язаних з організацією 

(враховуючи забезпечення місць проживання, страхування та організацію 
проїзду до місця події та ін.), здійснення трансляції та висвітлення міжнародних 

спортивних змагань, пісенних конкурсів, мистецько-культурних заходів за 

кордоном – у розмірі до 100 відсотків їх вартості;”. 

3) пункт 2 доповнити абзацами такого змісту: 

“обладнання, його комплектування та модернізацію для потреб ПАТ 

«НСТУ», товарів, робіт і послуг, пов’язаних з виробництвом ПАТ «НСТУ» теле- 
та радіопрограм, фільмів (у тому числі договори про спільну діяльність), 

інформації в мережі Інтернеті, зокрема онлайн – у розмірі до 80 відсотків їх 

вартості;». 

«товарів, робіт і послуг для потреб ПАТ «НСТУ», пов’язаних з організацією 

(враховуючи забезпечення місць проживання, страхування та організацію 

проїзду до місця події та ін.), здійснення трансляції та висвітлення міжнародних 
спортивних змагань, пісенних конкурсів, мистецько-культурних заходів за 

кордоном – у розмірі до 100 відсотків їх вартості;”. 

         2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті 

для фінансової підтримки публічного акціонерного товариства «Національна 

суспільна телерадіокомпанія України», затвердженому  постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 січня 2017 р. № 30 “Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової 
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підтримки публічного акціонерного товариства «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 12, стор. 26, 

ст. 339): 

   1) абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції: 

 «2. Головним розпорядником бюджетних коштів є МКМС, а 

відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держкомтелерадіо.». 

2) пункт 3 викласти в такій редакції: 

«3. Бюджетні кошти спрямовуються на безповоротній основі для фінансової 
підтримки ПАТ “НСТУ”, зокрема на оплату праці та нарахування на заробітну 

плату, на трансляцію теле- та радіопрограм, на виробництво і поширення 

інформації в мережі Інтернеті, зокрема онлайн, на придбання предметів, 
матеріалів і послуг для виробництва теле- та радіопрограм, інформації в мережі 

Інтернеті, зокрема онлайн (далі - виробництво контенту), відрядження, 

придбання ліцензійних, авторських прав, зокрема роялті, провадження 

міжнародної діяльності, просування каналів мовлення і теле- та радіопрограм, 
придбання соціологічних та статистичних даних, утримання приміщень, 

інженерних мереж і телевізійного обладнання, сплату податків та інших 

обов’язкових платежів, придбання, комплектування та модернізацію 

обладнання, побудову та модернізацію IT-інфраструктури, на капітальні видатки 

тощо. 

При виробництві контенту здійснюється покриття витрат на товари, роботи і 

послуги,  необхідні для створення інформаційного, у тому числі аудіовізуального 
продукту (інформаційних, інформаційно-аналітичних, економічних, історично-

документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, 

розважальних, спортивних та інших програм та передач, фільмів (у тому числі 
телевізійних серіалів), на оплату праці, нарахування ЄСВ на оплату праці, на 

транспортні послуги, відрядження, придбання прав та інше. 

Розподіл бюджетних коштів здійснюється Держкомтелерадіо відповідно до 
поданих ПАТ «НСТУ» обґрунтувань потреби в коштах і детальних розрахунків 

витрат. 

ПАТ “НСТУ” використовує бюджетні кошти відповідно до плану 

використання бюджетних коштів, погодженого з Держкомтелерадіо.»; 

3) у пунктах 4, 7 слово «Держкомтелерадіо» замінити абревіатурою 

«МКМС»;  

4) пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту: 

«Попередня оплата товарів, робіт і послуг здійснюється з урахуванням 
положень бюджетного законодавства, в тому числі постанови Кабінету Міністрів 

України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, 

робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник 

України, 2014 p., № 34, ст. 916) та інших нормативно-правових актів.». 
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