
ПРОТОКОЛ № 272
засідання правління акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
 
08.10.2021 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
 
Присутні:
Члени правління:    

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Козлов Д.Ф., член правління;
5. Лодигін Я.О, член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Стиренко Л.М., директор фінансовий; 
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Заіченко М.Г., виконавчий продюсер дирекції регіонального мовлення. 

Порядок денний засідання

1. Про продовження дії  строкових трудових договорів з  менеджерами
(філій) філій АТ «НСТУ» та  продюсерами (філій) філій АТ «НСТУ».

2. Про затвердження  Вартості  послуг АТ «НСТУ» під час проведення
проміжних виборів народних депутатів України, що відбудуться 31 жовтня
2021 року в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та
№197 (Черкаська область)».

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 продовження дії строкових трудових договорів з
менеджерами (філій)  філій  АТ «НСТУ» та  продюсерами (філій)  філій  АТ
«НСТУ».
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За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 2 частини першої статті  23 Кодексу законів про
працю України,  підпункту  17  пункту  66  Статуту  акціонерного  товариства
«Національна  суспільна  телерадіокомпанія  України»,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції
постанови Кабінету Міністрів  України від 19.08.2020 № 737),  враховуючи
пункти 7.2, 7.3, 8.1 строкових трудових договорів (зі змінами) з менеджерами
(філій)  філій  АТ  «НСТУ»  та  пункти  7.2,  7.3,  8.1  строкових  трудових
договорів (зі змінами) з продюсерами (філій) філій АТ «НСТУ»: 

1) продовжити строкові трудові договори з менеджерами (філій) філій
АТ «НСТУ» згідно з переліком наведеним у додатку 1 до цього протоколу;

Голосували: за – 0, проти – 6. 
Рішення  не прийнято. 

2) продовжити строкові трудові договори з продюсерами (філій) філій
АТ «НСТУ» згідно з переліком наведеним у додатку 2 до цього протоколу; 

Голосували: за – 0, проти – 6. 
Рішення  не прийнято. 

2. Обговорено питання затвердження  Вартості послуг АТ «НСТУ»  під
час  проведення  проміжних  виборів  народних  депутатів  України, що
відбудуться 31 жовтня 2021 року в одномандатних виборчих округах № 184
(Херсонська область) та №197 (Черкаська область)».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 2 частини 2 розділу ХХХХІІ Виборчого кодексу
України,  статті  72,  пункту  15  статті  74  Закону  України  «Про  вибори
народних депутатів  України»,  постанови  Центральної  виборчої  комісії  від
09.04.2021 № 152 «Про призначення проміжних виборів народного депутата
України в одномандатному виборчому окрузі № 184 (Херсонська область)»,
постанови  Центральної  виборчої  комісії  від  09.04.2021  №  153  «Про
призначення  проміжних  виборів  народного  депутата  України  в
одномандатному виборчому окрузі № 197 (Черкаська область)», підпункту 8
пункту  66  Статуту  акціонерного  товариства  «Національна  суспільна
телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів



3

України  від  28.12.2016  №  1039  (у  редакції  постанови  Кабінету  Міністрів
України від 19.08.2020 № 737), затвердити Вартість послуг АТ «НСТУ» під
час  проведення  проміжних  виборів  народних  депутатів  України,  що
відбудуться 31 жовтня 2021 року в одномандатних виборчих округах № 184
(Херсонська область) та №197 (Черкаська область)», що додаються.  

Голосували: за – 6, проти – 0. 
Рішення  прийнято. 

Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

Член правління підпис Тетяна КІСЕЛЬЧУК

Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ

Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ

Член правління підпис Ярослав ЛОДИГІН

Член правління підпис Дмитро ХОРКІН
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