
ОГОЛОШЕННЯ 

про конкурсний відбір на посаду менеджерів філії  

публічного акціонерного товариства 

 «Національна суспільна телерадіокомпанія України», згідно з переліком: 

Назва філії ПАТ «НСТУ» 

 

Юридична адреса 

 «Вінницька регіональна дирекція «ВІНТЕРА» вул. Театральна, 15,  

м. Вінниця, 21000; 
 

 «Волинська регіональна дирекція» 

 

вул. Словацького, 9,  

м. Луцьк, 43025; 
 

«Дніпровська регіональна дирекція» 
 

вул. Телевізійна, 3,  
м. Дніпро, 49010; 
 

 «Житомирська регіональна дирекція» вул. Театральна, 7,  
м. Житомир, 10014; 

 
 «Закарпатська регіональна дирекція» 
 

 Київська набережна, 18 
м. Ужгород, 88018; 

 
 «Запорізька регіональна дирекція» 

 

вул.О.Матросова, 24-А,  

м. Запоріжжя, 69057; 
 

 «Івано-Франківська регіональна дирекція «КАРПАТИ» 

 

 вул. Січових Стрільців, 

 30-А, м. Івано-Франківськ, 
76018; 

 
 «Кіровоградська регіональна дирекція» 
 

площа Героїв Майдану, 1,  
м. Кропивницький, 25022; 

 
 «Регіональна дирекція UA: Донбас» 

 

вул. Вілєсова, 1, корп. В. ,  

м. Сєвєродонецьк,  
Луганська область, 93402; 
 

 «Львівська регіональна дирекція» вул. Високий Замок, 4,  
м. Львів, 79008; 

 
 «Миколаївська регіональна дирекція» 
 

проспект Центральний, 24-Б,  
м. Миколаїв, 54029; 

 «Одеська регіональна дирекція» вул. Фонтанська дорога, 3,  

м. Одеса, 65063; 
 

«Полтавська регіональна дирекція «Лтава» вул. Р. Кириченко, 1,  

м. Полтава, 36000; 
 

 «Рівненська регіональна дирекція» вул. Котляревського, 20-А,  
м. Рівне, 33028; 
 

 «Сумська регіональна дирекція» 
 

 вул. Петропавлівська, 125,  
м. Суми, 40021; 



 

 «Тернопільська регіональна дирекція» бульвар Тараса Шевченка, 17, 

м. Тернопіль, 46001; 
 

 «Харківська регіональна дирекція» майдан Свободи, 5, Держпром, 

5-й під’їзд, м. Харків, 61506; 
 

 «Херсонська регіональна дирекція «Скіфія» вул. Перекопська, 10,  
м. Херсон, 73000; 
 

 «Хмельницька регіональна дирекція «Поділля-центр» вул. Володимирська, 92,  
м. Хмельницький, 29000; 

 
 «Черкаська регіональна дирекція» вул. Б. Вишневецького, 35/1,  

м. Черкаси, 18002; 

 
 «Чернівецька регіональна дирекція» вул. Головна, 91-А, м. Чернівці, 

58001; 
 

«Чернігівська регіональна дирекція» проспект Перемоги, 62,  

м. Чернігів, 14000. 
  Вимоги до претендентів на посаду:  

- вища освіта;  

- знання Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», 
Статуту ПАТ «НСТУ», іншого законодавства в сфері телерадіомовлення та Стратегії 
розвитку ПАТ «НСТУ»;  

- досвід роботи на керівних посадах або в сфері управлінні проектами не менше 3-х 
років;  

- відсутність судимостей, відкритих кримінальних проваджень.  
 

Короткий опис функціональних обов’язків менеджера філії: 

- здійснює управління адміністративно-господарським блоком Філії; 

      -  контролює виконання завдань та функцій, покладених на Філію  (адміністративний, 
бюджетний, звітний та податковий блок);  

      -   несе відповідальність за діяльність Філії відповідно· до  чинного законодавства 
України; 
      -   забезпечує складання та виконання фінансового плану в частині показників Філії та 

плану використання бюджетних коштів Філії; 
       - забезпечує ефективне та цільове використання коштів фінансової підтримки з 

державного бюджету та коштів з місцевих бюджетів;  
       - забезпечує складання, затвердження та погодження з ПАТ «НСТУ» річних планів 
закупівлі тощо;  

       - управляє закріпленим за Філією майном і коштами в порядку та з урахуванням 
обмежень, встановлених чинним·законодавством України, статутом ПАТ «НСТУ», і 

внутрішніми документами ПАТ «НСТУ»;  
       - забезпечує збереження матеріальних цінностей Філії;  
       - несе персональну відповідальність за своєчасну виплату заробітної плати в повному 

обсязі;  
        - несе персональну відповідальність перед правлінням ПАТ «НСТУ» за виконання 

статутних цілей та завдань (в частині господарських та адміністративних питань), облік і 
звітність Філії, а також виконує інші функціональні обов’язки для забезпечення сталої 
роботи Філії. 



 
    Для участі в конкурсі претенденти мають подати наступні документи, а саме: 

- копію паспорту; 

-  копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника 
податків - фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про 
право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;  

- копію диплому про вищу освіту, копію трудової книжки або документів, що 
засвідчують досвід роботи;  

- мотиваційний лист, короткий опис реалізованих на керівних посадах проектів (із 

визначеними показниками ефективності та стислим описом основних кроків в 
реалізації проектів); 

-  резюме у довільній формі;  
- згода на обробку персональних даних; 
- вказати особисту електронну адресу. 

Усі копії документів мають бути засвідчені особистим підписом претендента.  

Документи щодо участі в конкурсі приймаються до 21 листопада 2017 року, за адресою:                         
м. Київ, вул. Мельникова, 42 та скановані копії на електронну адресу (globaml@ntu.ua та 

anton612@ntu.ua) Пн-Чт - з 900-1800; Пт- з 900 – 1645. 

За додатковою інформацією звертатися за телефоном (044) 481-46-03 та (044) 481-51-64 . 

mailto:globaml@ntu.ua

