
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2135 

 

29.09.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 32 
 

 

 

Про  затвердження структури та штатного  

розпису Національної ради України з питань  

телебачення і радіомовлення на 2016 рік 
 
 

У зв’язку із набранням чинності 1 травня 2016 року Закону України «Про 

державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VІІІ, керуючись п. 3, п. 6 статті 12,  

п. 2 статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення» від 23.09.1997 №і538/97-ВР та відповідно до 

постанов Кабінету Міністрів України: «Деякі питання оплати праці державних 

службовців у 2016 році» від 06.04.2016 р. № 292; «Про умови оплати праці 

працівників патронатних служб в державних органах» від 05.05.2016ір. № 323; 

«Про умови оплати праці окремих керівних працівників державних органів, на 

яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу» від 

20.04.2016 р. № 304; «Про умови оплати праці працівників державних органів, 

які виконують функції з обслуговування, у 2016ір.» від 06.04.2016 р. № 268; 

«Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату 

органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 

09.03.2006 р. № 268 та наказу Міністерства праці України «Про умови оплати 

праці робітників, зайнятих обслуговуванням  органів  виконавчої  влади,  

місцевого самоврядування та їх виконавчих  органів, органів прокуратури, 

судів та інших органів» від     02.10.1996 року № 77, а також враховуючи листи 

Національного агентства України з питань державної служби від 26.07.2016 р., 

від 08.08.2016 р. №і№і17/5051, 16/5283, Національна рада 
 

вирішила: 

1. Затвердити структуру та штатний розпис Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення на 2016 рік з граничною чисельністю 230 

одиниць та ввести в дію з 15 грудня 2016 року (додатки 1, 2). 

2. Затвердити штатний розпис Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення на 2016 рік з та ввести в дію з 01 травня та  

01 грудня 2016 року (додатки 3, 4). 

3. Пащуку Володимиру Петровичу, керівнику апарату Національної ради, 

здійснювати повноваження керівника державної служби в Національній раді з 

03 жовтня 2016 р. 



4. Виконання цього рішення покласти на сектор персоналу, юридичне 

управління, управління фінансової та бухгалтерської служби. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 

Національної ради Ю. Артеменка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/          О. Герасим’юк 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  У. Фещук 

 


