
 

ПРОТОКОЛ № 24 
 

засідання правління публічного акціонерного товариства  
«Національна суспільна телерадіокомпанія України» 

 

06.11.2017                                                              м. Київ, вул. Мельникова, 42 
14 год. 00 хв. 

  
Присутні: 

Члени правління: 
1. Аласанія З. Г., голова правління  

2. Вінтонів Р. І., член правління, 
3. Гребенюк І.І., член правління, 
4. Кольцова О. А., член правління, 
5. Макаров Ю. В., член правління, 
6. Никоненко Р. Ю., член правління, 
7. Чернотицький М. М., член правління. 

 
Запрошені: 
Лієв О.С., виконавчий директор ПАТ «НСТУ», 

 
Порядок денний засідання 

1. Питання затвердження змін до Положення про конкурсний 
відбір на посаду продюсера філії. 

2. Питання затвердження змін до Положення про конкурсний 
відбір на посаду менеджера філії. 

3. Питання затвердження змін до структури ПАТ «НСТУ» з 
06.11.2017 року в частині зміни кількісного складу відокремлених 

структурних підрозділів - філій ПАТ «НСТУ» (за рахунок фінансової 
підтримки ПАТ «НСТУ»).   

4. Питання затвердження змін до штатного розпису ПАТ 
«НСТУ» з 06.11.2017 року в частині введення до штатного розпису 
відокремлених структурних підрозділів - філій ПАТ «НСТУ» (за рахунок 

фінансової підтримки ПАТ «НСТУ») посад менеджера (філії) та 
продюсера (філії). 

5. Питання затвердження змін до структури ПАТ «НСТУ» з 
06.11.2017 року в частині зміни кількісного складу відокремлених 

структурних підрозділів - філій ПАТ «НСТУ»  «Донецька регіональна 
дирекція» та «Регіональна дирекція «UA: Донбас» (за рахунок фінансової 

підтримки ПАТ «НСТУ»). 
6. Питання затвердження змін до штатного розпису ПАТ 

«НСТУ» з 06.11.2017 року в частині виведення та введення до штатного 
розпису посад  відокремлених структурних підрозділів - філій ПАТ 

«НСТУ»  Донецька регіональна дирекція» та «Регіональна дирекція 
«UA:Донбас» (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ»). 

7. Питання затвердження змін до структури Центральної дирекції 
ПАТ «НСТУ» з 15.11.2017 року в частині зміни кількісного складу 



2 
 

окремих структурних підрозділів Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» (за 

рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ»). 
8. Питання затвердження змін до штатного розпису Центральної 

дирекції ПАТ «НСТУ» з 15.11.2017 року в частині введення посад до 
штатного розпису Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» (за рахунок 
фінансової підтримки ПАТ «НСТУ»).  

9. Питання оголошення конкурсу на посади менеджера філій 
ПАТ «НСТУ». 

10. Питання оголошення конкурсного відбору на посади 
продюсера філій ПАТ «НСТУ». 

11. Питання затвердження положень відокремлених структурних 
підрозділів ПАТ «НСТУ».  

12. Питання затвердження положень самостійних структурних 
підрозділів Центральної дирекції ПАТ «НСТУ». 

 
 За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про 

затвердження порядку денного. 
 

Голосували: за – 7, проти – 0. 
Рішення прийнято. 

 

Обговорення питань порядку денного 
 

1. Обговорено питання затвердження змін до Положення про 
конкурсний відбір на посаду продюсера філії. 

 
За результатом обговорення вирішили:  

 
затвердити зміни до Положення про конкурсний відбір на посаду 

продюсера філії, затвердженого рішенням правлінням 02.10.2017 
(протокол правління ПАТ «НСТУ» від «02» жовтня 2017 р. № 19). ), а 

саме: 
1) у пункті 4 слова «Крім обов’язкового пакету документів, 

претенденти можуть подавати на розгляд конкурсної комісії 

рекомендаційні листи, грамоти, відзнаки та інші документи, що свідчать 
про високий професійний, морально-діловий та етичний рівень 

претендента.» виключити; 
2) у пунктах 12, 14 слова «контракт» в усіх відмінках замінити 

словами «строковий трудовий договір» у відповідному відмінку; 
3) доповнити Положення новим пунктом такого змісту: 

«17. Якщо за результатом конкурсу рішення конкурсної комісії про 

переможця не прийнято, оголошується повторний конкурс відповідно до 

вимог цього Положення.». 

 
Голосували: за — 7, проти — 0.  

Рішення прийнято.  
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2. Обговорено питання затвердження змін до Положення про 
конкурсний відбір на посаду менеджера філії. 

 
За результатом обговорення вирішили:  

 

затвердити зміни до Положення про конкурсний відбір на посаду 

менеджера філії, затвердженого рішенням правлінням 02.10.2017 
(протокол правління ПАТ «НСТУ» від «02» жовтня 2017 р. № 19), а саме:  

1) у пункті 3 слова «вища юридична або/і економічна освіта, або 
вища освіта у галузі управління» замінити словами «вища освіта»; 

2) у пункті 4 слова «Крім обов’язкового пакету документів, 
претенденти можуть подавати на розгляд конкурсної комісії 
рекомендаційні листи, грамоти, відзнаки та інші документи, що свідчать 

про високий професійний, морально-діловий та етичний рівень 
претендента.» виключити; 

3) у пунктах 12, 14 слова «контракт» в усіх відмінках замінити 
словами «строковий трудовий договір» у відповідному відмінку; 

4) доповнити Положення новим пунктом такого змісту: 
«17. Якщо за результатом конкурсу рішення конкурсної комісії про 

переможця не прийнято, оголошується повторний конкурс відповідно до 

вимог цього Положення.». 

 
Голосували: за — 7, проти — 0.  

Рішення прийнято.  
 

3. Обговорено питання затвердження змін до структури ПАТ 
«НСТУ з 06.11.2017 року в частині зміни кількісного складу  

відокремлених структурних підрозділів - філій ПАТ «НСТУ» (за рахунок 
фінансової підтримки ПАТ «НСТУ»),  а саме: 

 
- «Вінницька регіональна дирекція «ВІНТЕРА» з 222 посад на 224 

посади; 
- «Волинська регіональна дирекція» зі 180 посад на 182 посади; 

- «Дніпровська регіональна дирекція» з 243 посад на 245 посад; 
- «Житомирська регіональна дирекція» зі 180 посад на 182 посади; 

- «Закарпатська регіональна дирекція» зі 248,5 посад на 250,5 посад; 
- «Запорізька регіональна дирекція» з 212,75 посад на 214,5 посад; 

- «Івано-Франківська регіональна дирекція «КАРПАТИ» з 90 посад на 92 
посади; 
- «Кіровоградська регіональна дирекція» зі 160 посад на 162 посади; 

- «Регіональна дирекція UA:Донбас» зі 171 посади на 174 посади; 
- «Львівська регіональна дирекція» з 315,5 посад на 317,5 посад; 

- «Миколаївська регіональна дирекція» зі 160 посад на 162 посади; 
- «Одеська регіональна дирекція» з 230 посад на 232 посади; 
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- «Полтавська регіональна дирекція «ЛТАВА» зі 181 посади на 183 

посади; 
- «Рівненська регіональна дирекція» зі 142 посад на 144 посади; 

- «Сумська регіональна дирекція» зі 106 посад на 108 посад; 
- «Тернопільська регіональна дирекція» зі 124 посад на 126 посад; 
- «Харківська регіональна дирекція» з 243 посад на 245 посад; 

- «Херсонська регіональна дирекція «СКІФІЯ» з 207 посад на 209 посад; 
- «Хмельницька регіональна дирекція «ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР» зі 136 посад 

на 138 посад; 
- «Черкаська регіональна дирекція» зі 142 посад на 144 посади; 

- «Чернігівська регіональна дирекція» зі 129 посад на 131 посаду; 
- «Чернівецька регіональна дирекція» зі 192 посад на 194 посади. 

 
За результатом обговорення вирішили:  

 
затвердити з 06.11.2017 року зміни до структури ПАТ «НСТУ в 

частині зміни кількісного складу відокремлених структурних підрозділів - 
філій ПАТ «НСТУ» (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ»), а 

саме: 
 

- «Вінницька регіональна дирекція «ВІНТЕРА» 224 посади; 

- «Волинська регіональна дирекція» 182 посади; 
- «Дніпровська регіональна дирекція»  245 посад; 

- «Житомирська регіональна дирекція» 182 посади; 
- «Закарпатська регіональна дирекція» 250,5 посад; 

- «Запорізька регіональна дирекція» 214,5 посад; 
- «Івано-Франківська регіональна дирекція «КАРПАТИ» 92 посади; 

- «Кіровоградська регіональна дирекція» 162 посади; 
- «Регіональна дирекція UA:Донбас» 174 посади; 

- «Львівська регіональна дирекція» 317,5 посад; 
- «Миколаївська регіональна дирекція» 162 посади; 

- «Одеська регіональна дирекція» 232 посади; 
- «Полтавська регіональна дирекція «ЛТАВА» 183 посади; 
- «Рівненська регіональна дирекція» 144 посади; 

- «Сумська регіональна дирекція» 108 посад; 
- «Тернопільська регіональна дирекція» 126 посад; 

- «Харківська регіональна дирекція» 245 посад; 
- «Херсонська регіональна дирекція «СКІФІЯ» 209 посад; 

- «Хмельницька регіональна дирекція «ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР» 138 посад; 
- «Черкаська регіональна дирекція» 144 посади; 

- «Чернігівська регіональна дирекція» 131 посада; 
- «Чернівецька регіональна дирекція» 194 посади. 

 
Голосували: за — 7, проти — 0.  

Рішення прийнято.  
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4. Обговорено питання затвердження змін до штатного розпису ПАТ 

«НСТУ» з 06.11.2017 року в частині введення до штатного розпису 
відокремлених структурних підрозділів - філій ПАТ «НСТУ» (за рахунок 

фінансової підтримки ПАТ «НСТУ») посад менеджера (філії) та 
продюсера (філії)  
 

За результатами обговорення вирішили:  
 

затвердити з 06.11.2017 року зміни до штатного розпису ПАТ 
«НСТУ» в частині введення до штатного розпису відокремлених 

структурних підрозділів - філій ПАТ «НСТУ» (за рахунок фінансової 
підтримки ПАТ «НСТУ») посад менеджера (філії) та продюсера (філії), а 

саме:   
Ввести:  

«Вінницька регіональна дирекція «ВІНТЕРА», «Волинська регіональна 
дирекція», «Дніпровська регіональна дирекція», «Житомирська 

регіональна дирекція», «Закарпатська регіональна дирекція», «Запорізька 
регіональна дирекція», «Івано-Франківська регіональна дирекція 

«КАРПАТИ», «Кіровоградська регіональна дирекція», «Львівська 
регіональна дирекція», «Миколаївська регіональна дирекція», «Одеська 
регіональна дирекція», «Полтавська регіональна дирекція «ЛТАВА», 

«Рівненська регіональна дирекція», «Сумська регіональна дирекція», 
«Тернопільська регіональна дирекція», «Харківська регіональна дирекція», 

«Херсонська регіональна дирекція «СКІФІЯ», «Хмельницька регіональна 
дирекція «ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР», «Черкаська регіональна дирекція», 

«Чернігівська регіональна дирекція», «Чернівецька регіональна дирекція»: 
менеджер (філії) (1 посада), 

продюсер (філії) (1 посада); 
 «Регіональна дирекція UA:Донбас»  

менеджер (філії) (1 посада), 
продюсер (філії) (2 посади).  

 
Голосували: за — 7, проти — 0.  
Рішення прийнято.  

 
5. Обговорено питання затвердження змін до структури ПАТ 

«НСТУ» з 06.11.2017 року в частині зміни кількісного складу 
відокремлених структурних підрозділів - філій ПАТ «НСТУ»  «Донецька 

регіональна дирекція» та «Регіональна дирекція «UA: Донбас» (за рахунок 
фінансової підтримки ПАТ «НСТУ»), а саме: 

- «Донецька регіональна дирекція» зі 185 посад на 2 посади; 
- «Регіональна дирекція «UA: Донбас» зі 174 посад на 357 

посад. 
 

За результатами обговорення вирішили: 
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затвердити з 06.11.2017 року зміни до структури ПАТ «НСТУ» в 

частині зміни кількісного складу відокремлених структурних підрозділів, а 
саме:  

«Донецька регіональна дирекція» 2 посади; 
          «Регіональна дирекція «UA: Донбас» 357 посад. 

 

Голосували: за — 7, проти — 0.  
Рішення прийнято.  

 
6. Питання затвердження змін до штатного розпису ПАТ 

«НСТУ» з 06.11.2017 року в частині виведення та введення до штатного 
розпису посад  відокремлених структурних підрозділів - філій ПАТ 

«НСТУ»  «Донецька регіональна дирекція» та «Регіональна дирекція 
«UA:Донбас» (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ»), а саме:  

 
 «Донецька регіональна дирекція»  

Вивести 183 посади, за виключенням посад: 
-  директора (директора виконавчого філії ПАТ «НСТУ» «Донецька 

регіональна дирекція») (1 посада), 
- головного бухгалтера- начальника відділу (1 посада).  

 

«Регіональна дирекція «UA: Донбас» 
Ввести: 

Адміністративно-управлінський персонал 
Керівництво (13 посад) 

Відділ бухгалтерського обліку, звітності та економіки (5 посад); 
Планово- економічний відділ (3 посади); 

Відділ кадрової роботи (3 посади); 
Відділ правового забезпечення (3 посади); 

Загальний відділ (3 посади);  
Дирекція з розвитку та маркетингу 

Відділ маркетингу та збуту (3 посади); 
Творчо - виробниче об’єднання «ДоТеБе» (150 посад).  
 

За результатами обговорення вирішили: 
 

Затвердити з 06.11.2017 року зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ» 
в частині виведення та введення до штатного розпису посад  відокремлених 

структурних підрозділів - філій ПАТ «НСТУ»  «Донецька регіональна 
дирекція» та «Регіональна дирекція «UA:Донбас» (за рахунок фінансової 

підтримки ПАТ «НСТУ»), а саме:  
 

 «Донецька регіональна дирекція»  
Вивести 183 посади, за виключенням посад: 

-  директора (директора виконавчого філії ПАТ «НСТУ» «Донецька 
регіональна дирекція») (1 посада); 
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- головного бухгалтера- начальника відділу (1 посада).  

 
«Регіональна дирекція «UA: Донбас» 

Ввести 183 посади: 
Адміністративно-управлінський персонал 
Керівництво (13 посад); 

Відділ бухгалтерського обліку, звітності та економіки (5 посад); 
Планово- економічний відділ (3 посади); 

Відділ кадрової роботи (3 посади); 
Відділ правового забезпечення (3 посади); 

Загальний відділ (3 посади); 
Дирекція з розвитку та маркетингу 

Відділ маркетингу та збуту (3 посади); 
Творчо - виробниче об’єднання «ДоТеБе» (150 посад).  

 
Голосували: за — 7, проти — 0.  

Рішення прийнято.  
 

7. Обговорено питання затвердження з 15.11.2017 року змін до 
структури Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» в частині зміни кількісного 
складу окремих структурних підрозділів Центральної дирекції ПАТ 

«НСТУ» (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ»), а саме:  
«Дирекція з виробництва» зі 187 посад на 189 посад. 

 
За результатом обговорення вирішили:  

 
затвердити з 15.11.2017 року зміни до структури ПАТ «НСТУ» в 

частині зміни кількісного складу окремих структурних підрозділів 
Центральної дирекції ПАТ «НСТУ» (за рахунок фінансової підтримки 

ПАТ «НСТУ»), а саме:  
«Дирекція з виробництва» 189 посад. 

 
Голосували: за — 7, проти — 0.  
Рішення прийнято.  

 
8. Обговорено питання затвердження змін до штатного розпису ПАТ 

«НСТУ» з 15.11.2017 року (за рахунок фінансової підтримки ПАТ 
«НСТУ») в частині зміни кількісного складу окремих структурних 

підрозділів Центральної дирекції ПАТ «НСТУ», шляхом введення 2 посад, 
а саме:  

«Дирекція з виробництва»: 
Комплекс стилістики, Відділ художників-гримерів 

- Старший художник-гример (1 посада)  
- Художник-гример (1 посада) 

 
За результатами обговорення вирішили:  
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затвердити з 15.11.2017 року зміни до штатного розпису ПАТ 
«НСТУ» (за рахунок фінансової підтримки ПАТ «НСТУ») в частині зміни 

кількісного складу окремих структурних підрозділів Центральної дирекції 
ПАТ «НСТУ», шляхом введення 2 посад, а саме:  

Ввести 2 посади:  

«Дирекція з виробництва»: 
Комплекс стилістики, Відділ художників-гримерів 

- Старший художник-гример (1 посада)  
- Художник-гример (1 посада) 

 
Голосували: за — 7, проти — 0.  

Рішення прийнято.  
 

9. Обговорено питання оголошення конкурсного відбору на посади 
менеджера філій ПАТ «НСТУ». 

 
За результатами обговорення вирішили:  

 
оголосити з 8 листопада 2017 року проведення конкурсного відбору 

на посади менеджера філії публічного акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія України», в таких 
відокремлених структурних підрозділах: 

1. Філія ПАТ «НСТУ» «Вінницька регіональна дирекція «ВІНТЕРА»; 

2. Філія ПАТ «НСТУ» «Волинська регіональна дирекція»; 

3. Філія ПАТ «НСТУ» «Дніпровська регіональна дирекція»; 

4. Філія ПАТ «НСТУ» «Житомирська регіональна дирекція»; 

5. Філія ПАТ «НСТУ» «Закарпатська регіональна дирекція»; 

6. Філія ПАТ «НСТУ» «Запорізька регіональна дирекція»; 

7. Філія ПАТ «НСТУ» «Івано-Франківська регіональна дирекція 

«КАРПАТИ»; 

8. Філія ПАТ «НСТУ» «Кіровоградська регіональна дирекція»; 

9. Філія ПАТ «НСТУ» «Регіональна дирекція UA:Донбас»; 

10. Філія ПАТ «НСТУ» «Львівська регіональна дирекція»; 

11. Філія ПАТ «НСТУ» «Миколаївська регіональна дирекція»; 

12. Філія ПАТ «НСТУ» «Одеська регіональна дирекція»; 

13. Філія ПАТ «НСТУ» «Полтавська регіональна дирекція «ЛТАВА»; 

14. Філія ПАТ «НСТУ» «Рівненська регіональна дирекція»; 

15. Філія ПАТ «НСТУ» «Сумська регіональна дирекція»; 

16. Філія ПАТ «НСТУ» «Тернопільська регіональна дирекція»; 

17. Філія ПАТ «НСТУ» «Харківська регіональна дирекція»; 

18. Філія ПАТ «НСТУ» «Херсонська регіональна дирекція «СКІФІЯ»; 
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19. Філія ПАТ «НСТУ» «Хмельницька регіональна дирекція «ПОДІЛЛЯ-

ЦЕНТР»; 

20. Філія ПАТ «НСТУ» «Черкаська регіональна дирекція»; 

21. Філія ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція»; 

22. Філія ПАТ «НСТУ» «Чернівецька регіональна дирекція». 

Виконавчому директору ПАТ «НСТУ» вчинити необхідні дії 
пов’язані із організацією заходів щодо забезпечення проведення процедури 
конкурсного відбору на посаду менеджера філії публічного акціонерного 

товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України». 
 

Голосували: за — 7, проти — 0.  
Рішення прийнято.  

 
10. Обговорено питання оголошення конкурсного відбору на посади 

продюсера філій ПАТ «НСТУ». 
 

За результатами обговорення вирішили:  
 

оголосити з 8 листопада 2017 року проведення конкурсного відбору 
на посади продюсера філії публічного акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія України», в таких 
відокремлених структурних підрозділах: 
1. Філія ПАТ «НСТУ» «Вінницька регіональна дирекція «ВІНТЕРА»; 

2. Філія ПАТ «НСТУ» «Волинська регіональна дирекція»; 

3. Філія ПАТ «НСТУ» «Дніпровська регіональна дирекція»; 

4. Філія ПАТ «НСТУ» «Житомирська регіональна дирекція»; 

5. Філія ПАТ «НСТУ» «Закарпатська регіональна дирекція»; 

6. Філія ПАТ «НСТУ» «Запорізька регіональна дирекція»; 

7. Філія ПАТ «НСТУ» «Івано-Франківська регіональна дирекція 

«КАРПАТИ»; 

8. Філія ПАТ «НСТУ» «Кіровоградська регіональна дирекція»; 

9. Філія ПАТ «НСТУ» «Регіональна дирекція UA:Донбас»; 

10. Філія ПАТ «НСТУ» «Львівська регіональна дирекція»; 

11. Філія ПАТ «НСТУ» «Миколаївська регіональна дирекція»; 

12. Філія ПАТ «НСТУ» «Одеська регіональна дирекція»; 

13. Філія ПАТ «НСТУ» «Полтавська регіональна дирекція «ЛТАВА»; 

14. Філія ПАТ «НСТУ» «Рівненська регіональна дирекція»; 

15. Філія ПАТ «НСТУ» «Сумська регіональна дирекція»; 

16. Філія ПАТ «НСТУ» «Тернопільська регіональна дирекція»; 

17. Філія ПАТ «НСТУ» «Харківська регіональна дирекція»; 

18. Філія ПАТ «НСТУ» «Херсонська регіональна дирекція «СКІФІЯ»; 
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19. Філія ПАТ «НСТУ» «Хмельницька регіональна дирекція «ПОДІЛЛЯ-

ЦЕНТР»; 

20. Філія ПАТ «НСТУ» «Черкаська регіональна дирекція»; 

21. Філія ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція»; 

22. Філія ПАТ «НСТУ» «Чернівецька регіональна дирекція». 

Виконавчому директору ПАТ «НСТУ» вчинити необхідні дії 
пов’язані із організацією заходів щодо забезпечення проведення процедури 
конкурсного відбору на посаду продюсера філії публічного акціонерного 

товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України». 
 

Голосували: за — 7, проти — 0.  
Рішення прийнято.  

 
11. Обговорено питання затвердження положень відокремлених 

структурних підрозділів ПАТ «НСТУ».  
 

За результатами обговорення вирішили: 
 

затвердити та ввести в дію з 8 грудня 2017 року положення таких 
відокремлених структурних підрозділів ПАТ «НСТУ»: 

1. Філія ПАТ «НСТУ» «Вінницька регіональна дирекція «ВІНТЕРА»; 

2. Філія ПАТ «НСТУ» «Волинська регіональна дирекція»; 

3. Філія ПАТ «НСТУ» «Дніпровська регіональна дирекція»; 

4. Філія ПАТ «НСТУ» «Житомирська регіональна дирекція»; 

5. Філія ПАТ «НСТУ» «Закарпатська регіональна дирекція»; 

6. Філія ПАТ «НСТУ» «Запорізька регіональна дирекція»; 

7. Філія ПАТ «НСТУ» «Івано-Франківська регіональна дирекція 

«КАРПАТИ»; 

8. Філія ПАТ «НСТУ» «Кіровоградська регіональна дирекція»; 

9. Філія ПАТ «НСТУ» «Регіональна дирекція UA:Донбас»; 

10. Філія ПАТ «НСТУ» «Львівська регіональна дирекція»; 

11. Філія ПАТ «НСТУ» «Миколаївська регіональна дирекція»; 

12. Філія ПАТ «НСТУ» «Одеська регіональна дирекція»; 

13. Філія ПАТ «НСТУ» «Полтавська регіональна дирекція «ЛТАВА»; 

14. Філія ПАТ «НСТУ» «Рівненська регіональна дирекція»; 

15. Філія ПАТ «НСТУ» «Сумська регіональна дирекція»; 

16. Філія ПАТ «НСТУ» «Тернопільська регіональна дирекція»; 

17. Філія ПАТ «НСТУ» «Харківська регіональна дирекція»; 

18. Філія ПАТ «НСТУ» «Херсонська регіональна дирекція «СКІФІЯ»; 

19. Філія ПАТ «НСТУ» «Хмельницька регіональна дирекція «ПОДІЛЛЯ-

ЦЕНТР»; 

20. Філія ПАТ «НСТУ» «Черкаська регіональна дирекція»; 
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21. Філія ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція»; 

22. Філія ПАТ «НСТУ» «Чернівецька регіональна дирекція». 

 
Голосували: за — 7, проти — 0.  
Рішення прийнято.  

 
 12. Обговорено питання щодо затвердження положень 

самостійних структурних підрозділів центральної дирекції ПАТ «НСТУ»: 
департаменту програм, департаменту з виробництва, ТО дитячих, 

молодіжних та освітніх програм, ТО документальних фільмів та програм. 
 

За результатами обговорення вирішили: 
 

затвердити положення самостійних структурних підрозділів  
центральної дирекції ПАТ «НСТУ»: департаменту програм; департаменту 

з виробництва; творчого об’єднання дитячих, молодіжних та освітніх 
програм; творчого об’єднання документальних фільмів та програм. 
 

Голосували: за — 7, проти — 0.  
Рішення прийнято.  

 

Голова правління                   підпис                         Зураб АЛАСАНІЯ 

Член правління                  підпис            Олександра КОЛЬЦОВА 

Член правління підпис                         Інна ГРЕБЕНЮК 

Член правління                         підпис                         Юрій МАКАРОВ  

Член правління підпис                  Родіон НИКОНЕНКО  

Член правління                       підпис                         Роман ВІНТОНІВ  
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Член правління                         підпис       Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ 


