
ОГОЛОШЕННЯ 

про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) філії 

акціонерного товариства «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна 

дирекція» 

 

Юридична адреса 

 

54029, м. Миколаїв,  

пр. Центральний, 24Б 
 

Вимоги до претендентів на посаду: 

- вища освіта; 

- знання Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення 

України», Статуту АТ «НСТУ», іншого законодавства в сфері 

телерадіомовлення, Стратегії Національної суспільної 

телерадіокомпанії України на 2020-2022 роки, Редакційного статуту 

та Редакційних засад інформаційного мовлення АТ «НСТУ». 

- досвід роботи зі створення мультимедійного контенту для різних 

платформ (радіо, ТБ, цифрові платформи) на керівних посадах 

(продюсер виконавчий / керівник проєкту / головний редактор) не 

менше трьох років; 

- відсутність судимостей та відкритих кримінальних проваджень. 
 

Для участі в конкурсі претенденти мають подати наступні документи, 

а саме: 

- копію паспорту; 

-  копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової 

картки платника податків - фізичної особи, крім осіб, які через свої 

релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та повідомили про це 

відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про 

право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; 

- копію диплому про вищу освіту; 

- копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід 

роботи; 

- мотиваційний лист, короткий опис реалізованих на керівних посадах 

проектів (із визначеними показниками ефективності та стислим 

описом основних кроків в реалізації проектів); 

- портфоліо з творчим доробком у відео- або цифровому форматі, есе 

на тему власного бачення програмної політики філії; 

- резюме у довільній формі; 



- згода на обробку персональних даних; 

- вказати особисту електронну адресу. 
 

Усі копії документів мають бути засвідчені особистим підписом 

претендента. 

Документи щодо участі в конкурсі приймаються до 13 листопада 

2020 року, за адресою: 

м. Київ, вул. Ю. Іллєнка, 42 та скановані копії на електронну адресу 

(konkurs@suspilne.media) Пн-Чт - з 900-1800; Пт- з 900 – 1645. 

За додатковою інформацією звертатися за номерами (044) 481-46-03, 

(044) 481-40-66. 
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