
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Національної ради 
України з питань телебачення і 
радіомовлення  

19.05.2022 № 304 

ПОЛОЖЕННЯ 

про преміювання Голови, першого заступника Голови, заступника Голови, 

відповідального секретаря, члена Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення 

 

І. Загальні положення 

 

1. Положення про преміювання Голови, першого заступника Голови, 

заступника Голови, відповідального секретаря, члена Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Положення) розроблено 

відповідно до Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», постанови Кабінету Міністрів України від 

20.04.2016 № 304 «Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та 

керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія 

Закону України «Про державну службу» (із змінами). 

2. Голові, першому заступнику Голови, заступнику Голови, 

відповідальному секретарю, члену Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) може встановлюватись 

премія відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах 

коштів, передбачених у кошторисі на преміювання працівників Національної 

ради. 

3. Голові, першому заступнику Голови, заступнику Голови, 

відповідальному секретарю, члену Національної ради можуть встановлюватись  

місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний 

результат роботи Національної ради. 

 

ІІ. Порядок визначення розміру премії 

1. Порядок розрахунку та розподілу фонду преміювання в державному 



органі визначається у Положенні про преміювання Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення. 

2. Загальний розмір премій, які може отримати Голова, перший заступник 

Голови, заступник Голови, відповідальний секретар, член Національної ради за 

рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік. 

3.  Фонд преміювання Національної ради встановлюється в розмірі 20 

відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати 

праці. 

 

ІІІ. Порядок нарахування та виплати премій 

1. Відділ бухгалтерського обліку Національної ради щомісяця або 

щокварталу до 23 числа місяця, у якому нараховується премія, розраховує фонд 

преміювання Національної ради та доводить зазначену інформацію до відома 

керівника управління фінансової та бухгалтерської служби, який у свою чергу 

доводить розмір фонду преміювання до керівника апарату.  

 Розрахунок щомісячної або щоквартальної премії здійснюється до 

посадового окладу за фактично відпрацьований час. 

2. Рішення про виплату премії Голові, першому заступнику Голови, 

заступнику Голови, відповідальному секретарю, члену Національної ради 

приймається на засіданні комісії з преміювання Голови, першого заступника 

Голови, заступника Голови, відповідального секретаря, членів Національної 

ради (далі - Комісія). 

3. Комісія складається з Голови, першого заступника Голови, заступника 

Голови, відповідального секретаря та членів Національної ради. 

4. Прийняття рішення про виплату премії Голові, першому заступнику 

Голови, заступнику Голови, відповідальному секретарю, члену Національної 

ради здійснюється шляхом відкритого голосування членами Комісії. 

            При голосуванні член Комісії має один голос і реалізує його: або «За» 

пропозицію, або «Проти» неї, чи утримується при голосуванні. 

           Член комісії, щодо якого приймається рішення, не бере участь у такому 

голосуванні. 



5. Засідання Комісії проводяться за місцезнаходженням Національної ради.  

 На період дії карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів, на період дії воєнного стану, або у разі встановлення 

режиму надзвичайної ситуації засідання Комісії можуть бути проведені у 

режимі реального часу (онлайн) з використанням відповідних технічних 

засобів, зокрема через мережу Інтернет. 

6. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 

шести членів Комісії. 

7. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 

п’яти членів Національної ради. 

8. На підставі прийнятого Комісією рішення видається наказ Голови. До 25 

числа місяця, у якому нараховується премія, рішення Комісії та наказ Голови 

подаються до відділу бухгалтерського обліку. 

9. У місяці, в якому Голова, перший заступник Голови, заступник Голови, 

відповідальний секретар, член Національної ради перебуває у відпустці 

(основній, додатковій та інших, передбачених законодавством), за період 

тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із 

законодавством виплати проводяться із розрахунку середньої заробітної плати, 

місячна або квартальна премія нараховується за фактично відпрацьований час.  

У разі подання у поточному місяці додаткового табеля обліку 

використання робочого часу за попередній місяць у зв’язку з коригуванням 

відпрацьованого та невідпрацьованого часу, розмір премії за попередній місяць 

перераховується пропорційно фактично відпрацьованому часу. 

10. Місячна премія Голови, першого заступника Голови, заступника 

Голови, відповідального секретаря, члена Національної ради виплачується не 

пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому нараховано 

премію, квартальна премія - не пізніше від терміну виплати заробітної плати за 

останній місяць кварталу, за який проводиться преміювання. 

11. У разі застосування дисциплінарного стягнення преміювання не 

проводиться за місяць, в якому таке стягнення було застосовано, якщо інше не 

зазначено у відповідному наказі (розпорядженні). 


