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Рахункова палата України 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України на 
виконання доручення Прем'єр-міністра України Яценюка А.П. від 18.09.2015 
№ 37432/1/1-15 до вашого листа від 08.09.2015 № 05-1749, листа Комітету 
Верховної Ради України з питань бюджету від 17.09.2015 № 04-13/10-2377/рп 
(231340) до вашого листа від 08.09.2015 № 05-1750 та листа Рахункової палати 
України від 08.09.2015 №05-12^І4ЦОд6 рішення Рахункової палати України від 
11.08.2015 № 1-4 «Про результати аудиту ефективності використання коштів 
державного бюджету, виділених Державному комітету телебачення і 
радіомовлення України на виробництво та трансляцію телерадіопрограм для 
державних потреб, функціонування україномовної версії міжнародного каналу. 
«EuroNews», у 2014 році та І півріччі 2015 року, в доповнення до свого листа 
від~2»2-.09.2015 № 84/6-1, повідомляє наступне. 

Щодо факту відновлення роботи Донецької та Луганської ОДТРК з 
05.05.2015 та з 01.04.2015 відповідно, доцільності дії наказу 
Держкомтелерадіо від 28.11.2014 № 172, яким передбачено припинення 
виробничої, і фінансово-господарської діяльності цих ОДТРК 

Наказом від 30.09.2015 № 280 визнано таким, що втратив чинність наказ 
Держкомтелерадіо від 28.11.2014 № 172, яким було передбачено припинення 
виробничої і фінансово-господарської діяльності Донецької та Луганської 
обласних державних тедерадіокомпаній. 

Щодо внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для трансляції телерадіопрограм, вироблених для 
державних потреб,, збирання оброблення та розповсюдження офіційної 
інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії 
міжнародного каналу «Euronews», затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 31.05.2012 № 539, у частині здійснення НТКУ та НРКУ 
розрахунків з CMC 

На сьогодні здійснюється опрацювання питання щодо внесення змін до 
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб, збирання 
оброблення та розповсюдження офіційної інформацір|. 
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№1359/05 від 06.10.2015



та функціонування україномовної версії міжнародного каналу «Euronews», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 № 539, у 
частині здійснення НТКУ та НРКУ розрахунків з ЄМС. 

Водночас зазначаємо, що результати здійснених заходів щодо усунення 
виявлених аудитом Рахункової палати України порушень законодавства та 
попередження їх виникнення в подальшому розглядатимуться на колегії 
Держкомтелерадіо, засідання якої заплановано на 24 листопада 2015 року. 
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