
 

ПРОТОКОЛ №171 

 

засідання правління публічного акціонерного товариства  

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

 

03.02.2020                                                                                м. Київ, вул. Мельникова, 42 

11 год. 00 хв. 

  

Присутні: 

Члени правління: 

 

1. Аласанія З. Г., голова правління; 

2. Чернотицький М. М., член правління; 

3. Гребенюк І. І., член правління; 

4. Никоненко Р. Ю., 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; 

Гусєва С. О., заступник директора департаменту управління бюджетом; 

Слободянюк Ю. М., директор департаменту з комерційної діяльності; 

Камінська Я. О., заступник начальника управління «Академія суспільного мовлення» 

департаменту управління людськими ресурсами. 

 

Порядок денний засідання 

 

1. Про внесення змін до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ». 

 

2. Про затвердження Розцінок вартості однієї секунди ефірного часу для 

розміщення матеріалів роз’яснення Центральної виборчої комісії в ефірі телеканалу 

«UA:ПЕРШИЙ» та радіоканалу «УКРАЇНСЬКЕ РАДІО» під час проведення 

проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі 

№ 179 (Харківська область), які відбудуться 15 березня 2020 року. 

 

3. Про розгляд Навчального плану ПАТ «НСТУ» на 2020 рік. 

 

Голосували: за – 6, проти – 0. 

Рішення прийнято. 

 

Обговорення питань порядку денного 

 

1. Обговорено питання внесення з 03.02.2020 змін до структури та штатного 

розпису ПАТ «НСТУ». 

За результатами обговорення вирішили: 
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відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного 

акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на 

виконання рішеннь наглядової ради від 27.06.2019 (протокол № 22 зі змінами), від 

27.06.2019 (протокол № 32 зі змінами): 

1) внести з 03.02.2020 зміни до структури та штатного розпису ПАТ «НСТУ», 

затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редації 

рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються; 

2) голові правління ПАТ «НСТУ» (З. Аласанія) забезпечити впровадження 

передбачених підпунком 1 цього пункту змін. 

Голосували: за — 6, проти — 0. 

Рішення прийнято. 

 

2. Обговорено питання затвердження Розцінок вартості однієї секунди ефірного 

часу для розміщення матеріалів роз’яснення Центральної виборчої комісії в ефірі 

телеканалу «UA:ПЕРШИЙ» та радіоканалу «УКРАЇНСЬКЕ РАДІО» під час 

проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному 

виборчому окрузі № 179 (Харківська область), які відбудуться 15 березня 2020 року. 

За результатами обговорення вирішили: 

відповідно до статті 71, частини п’ятнадцятої статті 107 Закону України «Про 

вибори народних депутатів України», постанови Центральної виборчої комісії від 

13.12.2019 № 1983 «Про призначення проміжних виборів народного депутата 

України  в одномандатному виборчому окрузі № 179 (Харківська область)», підпункту 

8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити Розцінки вартості однієї секунди ефірного 

часу для розміщення матеріалів роз’яснення Центральної виборчої комісії в ефірі 

телеканалу «UA:ПЕРШИЙ» та радіоканалу «УКРАЇНСЬКЕ РАДІО» під час 

проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному 

виборчому окрузі № 179 (Харківська область), які відбудуться 15 березня 2020 року, 

що додаються. 

Голосували: за — 6, проти — 0. 

Рішення прийнято. 

 

3. Обговорено питання схвалення Навчального плану ПАТ «НСТУ» на 2020 рік. 

За результатами обговорення вирішили: 

відповідно до підпунктів 7, 22 пункту 66 Статуту публічного акціонерного 

товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, глави 4 Політики 

власності щодо публічного акціонерного товариства «Національна суспільна 
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телерадіокомпанія України», затвердженої наказом Держкомтелерадіо від 18.02.2019 

№ 82, схвалити Навчальний план ПАТ «НСТУ» на 2020 рік, що додається. 

Голосували: за — 6, проти — 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

Голова правління підпис                      Зураб АЛАСАНІЯ 

 

Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ 

 

 

Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК 

 

 

Член правління підпис Родіон НИКОНЕНКО 

 

 

Член правління підпис Ярослав ЛОДИГІН 

 

 

Член правління підпис Дмитро ХОРКІН 

 


