НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 880
11.07.2018

м. Київ

Протокол № 16

Щодо внесення змін у додатки до рішень
Національної ради від 26.04.2018 № 595 ,
від 11.05.2018 № 627,
від 11.05.2018 № 629,
від 17.05.2018 № 656,
від 17.05.2018 № 658
«Про затвердження конкурсних умов»

На виконання наказів Міністерства фінансів України: від 05.02.2018 № 110
«Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у
національній валюті в органах Державної казначейської служби України»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.02.2018 за № 229/31681; від
07.03.2018 № 350 «Про затвердження Змін до Порядку казначейського
обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2018 за № 400/31852 та від
08.02.2018 № 126 «Про затвердження Змін до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 28.02.2018 за № 256/31708, рахунки для зарахування доходів до
державного та місцевих бюджетів за новими реквізитами будуть відкриті на
балансі Державної казначейської служби України (МФО 899998), у зв’язку зі
зміною реквізитів за кодом класифікації доходів бюджету (22011200 – плата за
видачу, продовження, переоформлення ліцензії і за видачу дубліката ліцензій на
мовлення та ліцензій провайдера програмної послуги) будуть внесені зміни у
додатки до рішень «Про затвердження конкурсних умов» в частині реквізитів на
сплату грошового внеску під конкурсну гарантію, керуючись статтями 18, 24
Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення», Національна рада
вирішила:
1. Абзац 3 пункту г) додатків до рішень Національної ради від 26.04.2018
№ 595, від 11.05.2018 № 627, від 11.05.2018 № 629, від 17.05.2018 № 656, від
17.05.2018 № 658 викласти в новій редакції:
«Реквізити на сплату грошового внеску під конкурсну гарантію, а саме:
Одержувач УДКСУ у Шевченківському районі м. Києва, код ЗКПО 37995466,
р/р 31111056026011 в Казначействі України (ЕАП) у м. Києві, МФО 899998.
Поле «Призначення платежу»: +;2659;101; ; ; ; ; ;

Призначення платежу: Сплата грошового внеску під конкурсну гарантію
за _____ частоту/канал (програму)/ мовлення у населеному пункті _______
(місто, село, селище міського типу тощо ), без ПДВ».
2. Відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності
суспільного мовлення забезпечити публікацію повідомлення про внесення змін
в частині реквізитів на сплату грошового внеску під конкурсну гарантію у
оголошеннях конкурсу на отримання ліцензій.
3. Виконання цього рішення покласти на управління: фінансової та
бухгалтерської служби, ліцензування, юридичне та відділ зв’язків зі ЗМІ,
громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення С. Костинського.
Голова Національної ради
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