
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1023 

 

29.06.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 22 
 

 

Про внесення змін до Регламенту Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення 

 

Розглянувши та обговоривши запропоновані зміни до Регламенту 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, 

затвердженого рішенням Національної ради від 29.04.2015 № 581, керуючись 

частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення», Національна рада  

 

вирішила: 

1. Внести до Регламенту Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення, затвердженого рішенням Національної ради від 29.04.2015 

№ 581, такі зміни: 

1) у главі 7 розділу ІІІ: 

пункти 3.7.1, 3.7.2 викласти в новій редакції: 

«3.7.1. Усі рішення Національної ради оприлюднюються на офіційному 

веб-сайті після надання їх відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями 

та діяльності суспільного мовлення відділом підготовки та протоколювання 

документів до засідань, але не пізніше наступного дня після їх прийняття. 

Рішення передаються відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та 

діяльності суспільного мовлення відділом підготовки та протоколювання 

документів до засідань в електронній формі у PDF-форматі. 

3.7.2. У разі прийняття Національною радою рішення про скасування або 

внесення змін до попередніх рішень відділ підготовки та протоколювання 

документів до засідання вносить відповідні відмітки про скасування або 

внесення змін до прийнятих раніше рішень в електронній формі у PDF-форматі 

та передає відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності 

суспільного мовлення завірену копію рішення про скасування або внесення 

змін до прийнятих раніше рішень для здійснення заміни відповідних рішень на 

офіційному веб-сайті Національної ради.»; 

пункт 3.7.3 виключити. 

У зв’язку з цим пункт 3.7.4 вважати відповідно пунктом 3.7.3; 

2) у розділі VII: 

у пункті 7.4 слова «прес-службі» замінити словами «відділі зв’язків зі ЗМІ, 

громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення».  



2. Відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності 

суспільного мовлення оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті 

Національної ради. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: організаційного та 

документального забезпечення, юридичне управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 

Національної ради Ю. Артеменка.  
 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 

 


