
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 161 

 

09.03.2023                                                       м. Київ                                             Протокол № 5  

 

Про розгляд проєкту Закону України 

«Про внесення змін до Закону України 

«Про державну службу» щодо 

впровадження єдиних підходів в оплаті 

праці державних службовців на основі 

класифікації посад» 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в 

оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад», що надійшов 

від Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, 

керуючись частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Висловити пропозиції та зауваження до проєкту Закону України  

«Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо 

впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі 

класифікації посад», що додаються. 

2. Направити рішення Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної 

діяльності та Національному агентству України з питань державної служби. 

3. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління, управління 

фінансової та бухгалтерської служби, сектор персоналу. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради Бурмагіна О. 

 

 
Перший заступник голови  /підпис/  Валентин КОВАЛЬ 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення Національної ради  

09.03.2023 № 161 

 

Пропозиції та зауваження  

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення  

до проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України  

«Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці 

державних службовців на основі класифікації посад» 

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі – 

Національна рада) розглянула лист Комітету Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності, вих. № 04-27/15-2023/34228 від 20.02.2023 року, 

щодо розгляду проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України  

«Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці 

державних службовців на основі класифікації посад» (реєстр. № 8222 від 

23.11.2022 року, далі – проєкт Закону) та в межах компетенції висловлює свої 

пропозиції та зауваження. 

Національна рада підтримує прагнення законодавців реформувати систему 

та підходи регулювання оплати праці у сфері державної служби шляхом 

запровадження прозорої системи оплати праці державних службовців, 

посилення ролі посадового окладу та припинення надмірних необґрунтованих 

виплат. 

Разом з тим, проєкт Закону містить недоліки, які потребують врахування.  

Відповідно до статті 1 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення» Національна рада є конституційним, 

постійно діючим колегіальним органом та прирівнюється до першого рівня 

державних органів, визначених Законом України «Про державну службу». 

Верховною Радою України 13 грудня 2022 року було прийнято Закон 

України «Про медіа», який набирає чинності 31 березня 2023 року та підсилює 

роль Національної ради, збільшує кількість видів суб’єктів регулювання, 

забезпечує протидію ворожій пропаганді, захисту інформаційного простору та в 

цілому реформує сферу медіа в Україні, реалізація якої збільшує навантаження 

для національного регулятора. 

Вказаний Закон розроблено та прийнято на виконання вимог Європейського 

Союзу до України, зокрема для подолання надмірних приватних інтересів у 

медіапросторі України, впровадження в українському законодавстві положень 

Директиви Європейського парламенту та Ради 2010/13/ЄС про аудіовізуальні 

медіа послуги від 10 березня 2010 року зі змінами, внесеними Директивою (ЄС) 

2018/1808 від 14 листопада 2018 року, зміцнення незалежності національного 

регулятора. Впровадження вказаних положень є однією із умов надання Україні 

статусу кандидата в члени Європейського Союзу. 

Медійним Законом з метою зміцнення незалежності Національної ради як 

національного регулятора встановлено норми, що забезпечують фінансову 

незалежність регулятора від інших органів державної влади шляхом визначення 



 

чітких джерел фінансування, фіксованої суми з державного бюджету, а також 

норм, що регулюють оплату праці членів Національної ради та її апарату. Такі 

норми відповідають практиці діяльності європейських регуляторів та прийняті з 

метою імплементації Директиви про аудіовізуальні медіа послуги зазначеної 

вище. Експертами Ради Європи зазначені положення Закону України «Про 

медіа» щодо незалежності національного регулятора досліджуватимуться на 

предмет відповідності Директиві про аудіовізуальні медіа послуги. У разі 

невідповідності норм Закону України «Про медіа», Європейський Союз може не 

зарахувати імплементацію положень європейського законодавства та поставити 

під загрозу шлях України до Європейського Союзу.  

Пункти 3 та 4 Прикінцевих та перехідних положень проєкту Закону 

обмежують незалежність Національної ради та нівелюють реформування сфери 

медіа в частині зміцнення незалежності національного регулятора, 

започатковане Законом України «Про медіа». 

За таких умов, вважаємо є виправданим регулювання діяльності 

Національної ради, в тому числі в частині оплати праці членів Національної ради 

та її апарату спеціальним Законом – Законом України «Про медіа», та не 

підтримуємо продовження практики залежності від органів виконавчої влади, в 

тому числі в питанні фінансування.  

Також, пунктом 5 Прикінцевих та перехідних положень проєкту Закону, 

Національну раду прирівняно до державних органів, визначених в абзаці 

третьому частини третьої статті 51 проєкту Закону. З метою уникнення правових 

колізій, дотримання принципу правової визначеності та у разі неможливості 

регулювання фінансування Національної ради окремим законом, вважаємо за 

необхідне передбачити Національну раду в переліку органів, зазначених в 

частині третій статті 51 проєкту Закону, а саме після слів «…Офісу Генерального 

прокурора, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;», де 

перелічено конституційні вищі органи державної влади, куди відноситься і 

Національна рада.  

Щодо пункту 6 Прикінцевих та перехідних положень проєкту Закону, 

Національна рада не має права законодавчої ініціативи, тому у разі прийняття 

проєкту Закону не зможе виконати вказаний пункт щодо приведення у 

відповідність законодавства, яке регулює діяльність Національної ради до норм 

проєкту Закону. 

 

__________ 

 

 

 


