
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 769 

 

15.12.2022                                                       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 (у редакції рішення 

Національної ради від 10.02.2022 № 120), 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 (у редакції рішення Національної ради від 10.02.2022 № 120), зміни, що 

додаються. 

2. Відділу зв’язків з медіа та суспільними інституціями оприлюднити це 

рішення на офіційному вебсайті Національної ради. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: організаційного та 

документального забезпечення, ресурсного забезпечення, юридичне. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради України з питань телебачення і радіомовлення Бурмагіна О. 

 

 
Перший заступник голови  /підпис/  Валентин КОВАЛЬ 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0581295-15#n13
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0581295-15#n13
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/538/97-%D0%B2%D1%80#n270
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0581295-15#n13
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0581295-15#n13


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Національної ради України  

з питань телебачення і радіомовлення 

15.12.2022 № 769 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ 

до Регламенту Національної ради України з питань телебачення  

і радіомовлення 

 

 

У розділі ІІІ: 

 

1) пункти 5, 6, 12, 18 викласти у такій редакції: 

 

«5. Проекти рішень та матеріали до них (доповідні записки, довідкові 

матеріали, акти перевірок тощо), підготовлені структурними підрозділами в  

електронній формі направляються  структурними підрозділами апарату 

Національної ради в системі електронного документообігу по маршруту 

опрацювання проектів рішень. 

В маршруті опрацювання проектів рішень в системі електронного 

документообігу проект рішення підписується електронними підписами 

керівників структурних підрозділів, керівником апарату та  членом Національної 

ради та направляється до відділу протокольно-організаційної роботи на 

реєстрацію. 

 

6. Відповідальність за відповідність електронних версій проектів рішень, які 

будуть долучені до відповідного сканованого документа в системі електронного 

документообігу Національної ради, несуть відповідні структурні підрозділи 

апарату Національної ради. 

 



12. Проект рішення, підготовлений структурним підрозділом апарату 

Національної ради та підписаний цифровими електронними підписами 

керівників структурних підрозділів, керівником апарату та  членом Національної 

ради, реєструється відділом протокольно-організаційної роботи. 

 

18. Для кожного проекту рішення в системі електронного документообігу 

автоматично зберігається електронний аркуш погодження.»; 

 

2) абзац четвертий пункту 19 викласти в такій редакції: 

 

«дата, прізвище і цифровий електронний підпис члена Національної ради, 

який є доповідачем (визначається відповідно до розподілу функціональних 

повноважень членів Національної ради).»; 

 

3) пункт 21 викласти в такій редакції: 

 

«21. У разі наявності пропозицій та/або зауважень до проекту рішення 

посадова особа візує цифровим електронним підписом проект рішення із 

пропозиціями та/або зауваженнями або не погоджує його, додаючи до проекту 

рішення письмові обґрунтування/зауваження чи заперечення, які зазначаються в 

коментарях.»; 

 

4) пункт 22 виключити; 

 

5) пункт 37 після слів «голову Національної ради» доповнити словами «або 

члена Національної ради, який виконує обов’язки голови Національної ради до 

початку засідання»; 

 

6) пункт 72 викласти в такій редакції: 



«72. Відділ протокольно-організаційної роботи оформляє справу засідання, 

яка включає протокол засідання та оригінали прийнятих рішень. Справа 

засідання передається для постійного зберігання до архіву.». 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


