
__________    __________ 

Додаток №1 до Протоколу №26 
засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» 

від 31 січня 2019 року  
 

Перелік самостійних структурних підрозділів  
у складі публічного акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія України» 
1. Перелік самостійних структурних підрозділів у складі ПАТ «НСТУ» з 1 
травня 2019 року становить: 

Найменування  
структурного підрозділу 

Гранична 
кількість 

штатних одиниць 

Апарат Наглядової ради  5 – 20 

Служба внутрішнього аудиту  10 – 15 

Дирекція телебачення,  
в складі якої: 
- Творчо-виробниче об’єднання «UA:Перший»; 
- Творчо-виробниче об’єднання «UA:Культура»; 
- Департамент технічного забезпечення; 
- Департамент телевізійного виробництва; 
- Управління архіву та адаптації; 
- Управління закупівлі та продажу контенту; 
- Управління зовнішніх комунікацій; 
- Управління маркетингу та реклами. 

575 – 795 

Дирекція «Українське радіо», 
у складі якої: 
- Творче об’єднання «Перший канал»; 
- Творче об’єднання «УР-2 Промінь»; 
- Творче об’єднання «УР-3 Культура»; 
- Творчо-виробниче об’єднання 

«Радіопродакшн»; 
- Управління виготовлення позастудійної 
радіомовної продукції; 

- Об’єднання художніх колективів «Музика»; 
- Управління зовнішніх комунікацій; 
- Управління маркетингу та реклами. 

530 – 635 



__________    __________ 

Найменування  
структурного підрозділу 

Гранична 
кількість 

штатних одиниць 

Дирекція інформаційного мовлення,  
у складі якої: 
- Департамент новин; 
- Департамент спецпроектів. 

220 – 300 

Департамент цифрових платформ  15 – 35 
Дирекція регіонального мовлення,  
у складі якої: 
- Департамент управління регіональним 
контентом; 

- Творче об’єднання «UA: Крим»; 
- Творче об’єднання «UA: Київ». 

76 – 150 

Департамент «Координаційний центр мовлення 
національних меншин» 4 – 10 

Департамент координації філій 10 – 16 
Департамент комунікацій зі ЗМІ та громадськістю  10 – 40 
Департамент взаємодії з органами державної влади  4 – 10 
Департамент закордонного співробітництва  17 – 26 
Управління ризиками  4 – 6 
Другий відділ  3 – 6 
Управління моніторингу контенту та стандартів 
мовлення  5 – 10 

Департамент маркетингу та роботи з аудиторіями 10 – 45 
Управління стратегічного планування та бізнес-
моделювання  5 – 10 

Управління координації виробництва контенту 4 – 10 
Департамент технічних стандартів  15 – 30 
Департамент розвитку мереж мовлення  15 – 25 
Юридичний департамент  20 – 25 
Департамент безпеки  40 – 65 
Департамент сервісу  100 – 248 
Департамент інформаційних технологій  15 – 40 



__________    __________ 

Найменування  
структурного підрозділу 

Гранична 
кількість 

штатних одиниць 

Департамент комерційної діяльності  15 – 30 
Департамент бухгалтерського обліку  25 – 40 
Департамент управління бюджетом  20 – 30 
Департамент управління активами  8 – 15 
Управління тендерних процедур  4 – 10 
Департамент людських ресурсів, 
у складі якого: 
- Управління роботи з персоналом; 
- Управління кадрового адміністрування; 
- Управління «Академія Суспільного мовлення»; 
- Управління організаційного забезпечення. 

50 – 98 

22 відокремлені структурні підрозділи (філії) 1900 – 2400 
 
2. Правління ПАТ «НСТУ» затверджує структуру та штатний розпис ПАТ 
«НСТУ» в межах цього Переліку; 
3. Конкретна кількість штатних одиниць у самостійних структурних 
підрозділах встановлюється правлінням ПАТ «НСТУ» у межах граничної 
кількості штатних одиниць, встановленої Наглядовою радою у цьому 
Переліку. 
 
Голова Наглядової ради     Т.Я. Лебедєва 

Секретар Наглядової ради      В.В. Міський 

 


