
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 383 

 

08.04.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 10 

 

Про розгляд рекомендацій 

Рахункової палати України 

 

Розглянувши рішення Рахункової палати України від 23.02.2021 № 4-2, Звіт 

про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету 

Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, доручення 

Прем’єр-міністра України від 16.03.2021 № 10952/1/1-21 та відповідно до статті 

36 Закону України «Про рахункову палату» Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити план заходів з виконання рекомендацій Рахункової палати 

України (додається). 

2. Про прийняте рішення поінформувати Рахункову палату України, 

Комітет з питань бюджету та Комітет з питань гуманітарної та інформаційної 

політики Верховної Ради України, Кабінет Міністрів України. За результатами 

виконання кожного заходу поінформувати Рахункову палату України. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: фінансової та 

бухгалтерської служби, ресурсного забезпечення, юридичне, контролю та 

аналізу телерадіомовлення, ліцензування, радіочастотного ресурсу та технічного 

контролю, представників Національної ради, відділ міжнародного 

співробітництва та євроінтеграції, відділ зв’язків зі ЗМІ, громадськими 

організаціями та діяльності суспільного мовлення, сектор персоналу. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керівника апарату 

Національної ради С. Кучерука. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

08.04.2021 № 383 

 

План заходів 

з виконання рекомендацій Рахункової палати України, визначених у  

Звіті про результати аудиту ефективності використання коштів 

державного бюджету Національною радою України з питань телебачення і 

радіомовлення, затвердженому рішенням Рахункової палати України від 

23.02.2021 № 4-2 

 

1. Забезпечити дотримання визначених термінів щодо 

затвердження штатного розпису установи  

 

Термін виконання – щорічно, під час підготовки кошторису. 

Головний виконавець  – управління фінансової та бухгалтерської служби спільно 

з сектором персоналу. 

 

2. Визначати мету бюджетної програми за КПКВК 6441010 

відповідно до вимог частини першої статті 1 Закону № 538 

 

Термін виконання – щорічно, під час підготовки паспорту бюджетної програми. 

Головний виконавець -  управління фінансової та бухгалтерської служби спільно 

з керівником апарату, головним спеціалістом з питань внутрішнього аудиту. 

 

3. Визначати результативні показники у паспорті бюджетної 

програми, які будуть об’єктивно та реалістично відображати особливості та 

специфіку діяльності Національної ради, а також висвітлювати результати 

її діяльності 

 

Термін виконання – щорічно, під час підготовки паспорту бюджетної програми. 

Головний виконавець -  управління фінансової та бухгалтерської служби спільно 

з управлінням контролю та аналізу телерадіомовлення, управлінням 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, управлінням ліцензування, 

управлінням ресурсного забезпечення, юридичним управлінням, управлінням 

представників Національної ради, відділом міжнародного співробітництва та 

євроінтеграції, головним спеціалістом з питань внутрішнього аудиту. 

 

4. Вжити належних заходів щодо запровадження функціонування 

автоматизованого апаратно-програмного комплексу для здійснення 

офіційного моніторингу телерадіопрограм 

 

Національна рада наразі не може вжити всіх належних заходів, враховуючи Звіт 

про результати фінансового аудиту Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення за 2018 рік, затверджений рішенням Рахункової 



палати від 25.06.2010 № 14-6, яким було встановлено, що договір від 17.09.2018 

№ 17-09/2018-1 є нікчемним, а також зважаючи на низку справ за договорами 

поставки від 17.09.2018 №17-09/2018-1 та від 15.05.2019 № 8/19, які вирішуються 

в судовому порядку до прийняття судових рішень, які наберуть законної сили. 

 

Термін виконання – після завершення судових проваджень. 

 

5. Забезпечити проведення експертизи програмного забезпечення 

для ведення Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері 

телебачення і радіомовлення щодо відповідності вимогам законодавства з 

технічного захисту інформації 

 

Термін виконання – ІV квартал 2021. 

Головний виконавець – управління ресурсного забезпечення спільно з 

управлінням ліцензування. 

 

6. Забезпечувати працівників, які направляються у відрядження, 

авансом та своєчасно відображати господарські операції в обліку і звітності 

 

Термін виконання – ІІ квартал 2021. 

Головний виконавець – управління фінансової та бухгалтерської служби спільно 

з управлінням представників Національної ради. 

 

7. Вжити належних заходів для реалізації службового автомобіля, 

який технічно не придатний до експлуатації та не використовується за 

призначенням 

 

Термін виконання – ІІ квартал 2021. 

Головний виконавець – управління ресурсного забезпечення. 

 

8. Забезпечити належний контроль за виконанням порядку 

ведення договірної та претензійно-позовної роботи 

 

Юридичному управлінню провести роз’яснювальну роботу  для керівників 

ініціативних підрозділів, які здійснюють супроводження та контроль за 

виконанням договору щодо зобов’язання неухильно дотримуватись  вимог 

Положення про порядок ведення договірної роботи у Національній раді України 

з питань телебачення і радіомовлення, затвердженого наказом № 5/4 

від 15.10.2019. 

 

Термін виконання – ІІ квартал 2021. 

Головний виконавець – юридичне управління спільно з управлінням фінансової 

та бухгалтерської служби, управлінням ресурсного забезпечення, управлінням 

представників Національної ради. 

 



9. Розробити та затвердити положення про тендерний комітет 

 

Термін виконання – І квартал 2021. 

Головний виконавець – управління ресурсного забезпечення спільно з 

юридичним управлінням. 

 

10. Розглянути питання доцільності навчання (підвищення 

кваліфікації) осіб, які залучаються до проведення публічних закупівель 

 

Термін виконання – ІІІ квартал 2021. 

Головний виконавець – сектор персоналу спільно з управлінням ресурсного 

забезпечення, управлінням фінансової та бухгалтерської служби. 

 

11. Забезпечити належний офіційний моніторинг телерадіопрограм 

 

Термін виконання – постійно. 

Головний виконавець – управління контролю та аналізу телерадіомовлення 

спільно з управлінням представників Національної ради. 

 

12. Забезпечити своєчасність і повноту виконання планових 

показників з підготовки проєктів регуляторних актів 

 

Термін виконання – ІV квартал 2021. 

Головний виконавець – юридичне управління. 

 

13. Забезпечити наповнення Державного реєстру суб’єктів 

інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення визначеною 

чинним законодавством інформацією 

 

Термін виконання – ІІ квартал 2021. 

Головний виконавець – управління ліцензування спільно з управлінням 

ресурсного забезпечення та відділом зв’язків зі ЗМІ, громадськими 

організаціями та діяльності суспільного мовлення. 

 

14. Забезпечити організацію внутрішнього контролю та здійснення 

внутрішнього аудиту 

 

Термін виконання – ІV квартал 2021. 

Головний виконавець – сектор персоналу, головний спеціаліст з питань 

внутрішнього аудиту. 

 

15. Забезпечити повноту виконання рекомендацій Рахункової 

палати, наданих за результатами попереднього контрольного заходу 

(аудиту) 

 



Термін виконання – ІV квартал 2021. 

Головний виконавець – управління фінансової та бухгалтерської служби спільно 

з сектором персоналу, головним спеціалістом з питань внутрішнього аудиту. 

 

16. Вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків і порушень 

Термін виконання – ІІ квартал 2021. 

Головний виконавець – управління фінансової та бухгалтерської служби спільно 

з управлінням контролю та аналізу телерадіомовлення, управлінням 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю, управлінням ліцензування, 

управлінням ресурсного забезпечення, юридичним управлінням, управлінням 

представників Національної ради, відділом міжнародного співробітництва та 

євроінтеграції, головним спеціалістом з питань внутрішнього аудиту. 


