
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1270 

 

10.07.2013                                                       м. Київ                                             Протокол № 19 

 

Про погодження проекту 

Закону України 

 

На виконання ст. 24 Закону України “Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення” Національна рада  
 

вирішила: 

1. Погодити проект Закону України “Про внесення змін до Закону України 

„Про державну службу” із зауваженнями, що додаються.  

2. Виконання цього рішення покласти на сектор кадрів та управління 

правового забезпечення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної 

ради  В. А. Манжосова. 

 

 

 

 
Голова Національної ради    /підпис/  В. Манжосов 

 

 

 

Заступник голови Національної ради   /підпис/  Л. Мудрак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

10.07.2013 № 1270  
 

Зауваження  

до проекту Закону України “Про внесення змін  

до Закону України “Про державну службу” 
 

1. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення є 

спеціальним органом, правовий статус якої визначено Конституцією України та 

Законом України “Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення” (далі – Закону України) . 

Національна рада є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, 

метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері 

телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених 

цими законами (стаття 1 Закону України). 

Національна рада складається з восьми осіб. З них чотири члени 

Національної ради призначаються Верховною Радою України і чотири члени 

Національної ради призначаються Президентом України (частина перша статті 4 

Закону України).  

Член Національної ради має помічника-консультанта (частина шоста статті 7 

Закону України). 

Відповідно до частини першої статті 12 Закону України для правового, 

наукового, інформаційного, організаційного, матеріально-технічного та іншого 

забезпечення діяльності Національної ради створюється апарат Національної 

ради.  

Працівники апарату Національної ради є державними службовцями, категорії 

посад яких прирівнюються до відповідних категорій посад працівників апарату 

Кабінету Міністрів України (частина шоста статті 12 Закону України).  

2. Законопроектом пропонується частину третю статті 6 доповнити 

положеннями, які визначатимуть правовий статус працівників патронатних служб 

Президента України, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра 

України, віце-прем’єр-міністрів України.  

Помічники-консультанти членів Національної ради є державними 

службовцями, категорії посад яких прирівнюються до відповідних категорій 

посад працівників апарату Кабінету Міністрів України. 

У зв’язку з цим пропонуємо абзац третій частини третьої статті 6 

законопроекту після слів “віце-прем’єр-міністрів України” доповнити словами 

“помічників-консультантів членів Національної ради”. 
 

Начальник управління                                

правового забезпечення                                                           /підпис/                           О. Шосталь  


