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Про визначення осіб, яким надається 
право застосування ЕЦП, та особи, 

відповідальної за забезпечення

Відповідно до Закону України «Про відкритість використання 
публічних коштів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 
15,11.2017 № 816-р «Деякі питання дистанційного обслуговування 
розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів», постанови Кабінету 
Міністрів України від 14.09.2015 № 694 «Про затвердження Порядку 
адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів», 
постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 749 «Про 
затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах 
державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, 
установах та організаціях державної форми власності», розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 145-р «Про забезпечення 
надання послуг електронного цифрового підпису державним службовцям, які 
займають посади, віднесені до першої - третьої категорії, та інші прирівняні 
до них посади» та у зв’язку з необхідністю доповнення переліку осіб, яким 
надається право застосування електронного цифрового підпису для 
розміщення та публікації інформації про використання публічних коштів, 
обміну документами за допомогою дистанційного обслуговування клієнтів 
НАКАЗУЮ:

1. Надати право застосування електронного цифрового підпису для 
розміщення та публікації інформації про використання публічних коштів та 
для обміну документами за допомогою системи дистанційного 
обслуговування клієнтів, а саме:

1.1. Про заплановане та фактичне використання публічних коштів, про 
кількість службових відряджень та обсяг витрат на них, про укладені 
договори та стан їх виконання, реєстрів зобов’язань та підтвердних 
документів, платіжних доручень на перерахування коштів, виписок з рахунків 
за КПКВ 3802010 «Керівництво та управління у сфері телебачення і 
радіомовлення», а також для складання та подання фінансової та/або 
бюджетної звітності до Державної казначейської служби України:

МОТОРНІЙ І.В., завідувачу сектору бухгалтерського обліку - головному 
бухгалтеру;

СУСКО О.О., головному спеціалісту сектору бухгалтерського обліку;
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МИКИТИН Ю.М., головному спеціалісту відділу фінансової звітності та 
публічних закупівель фінансово-економічного управління.

1.2. Для оприлюднення інформації на веб - порталі Уповноваженого 
органу:

МУРАХОВСЬКІЙ А. А., заступнику начальника управління - начальнику 
відділу фінансової звітності та публічних закупівель фінансово - економічного 
управління».

1.3. Для формування, подання та отримання документів щодо планових 
показників, розподілів відкритих асигнувань та розпоряджень на виділення 
асигнувань ДБ, реєстрів зобов’язань та підтвердних документів, платіжних 
доручень на перерахування коштів, виписок з рахунків за КПКВ 3802010 
«Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення», за КПКВ 
3802020 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової 
інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної 
діяльності», за КПКВ 3802040 «Підвищення кваліфікації працівників засобів 
масової інформації в Укртелерадіопресінституті», за КПКВ 3802050 
«Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, 
преси», за КПКВ 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної 
телерадіокомпанії України», за КПКВ 3802130 «Державні стипендії виданим 
діячам Інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули (померли) або 
яким встановлено інвалідність у зв’язку з виконанням професійних обов’язків 
та премій в інформаційній галузі», за КПКВ 3802390 «Здійснення заходів з 
питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері»:

ЧЕРВАКУ Б.О., першому заступнику голови Держкомтелерадіо;
МУРАХОВСЬКІЙ А.А., заступнику начальника управління-начальника 

відділу фінансової звітності та публічних закупівель фінансово-економічного 
управління;

ДОВГОЛЕЦЬКІЙ Т.Д., начальнику відділу планування, фінансування 
бюджетних програм фінансово-економічного управління;

АНДРЮШКО Н.В., головному спеціалісту відділу планування, 
фінансування бюджетних програм фінансово-економічного управління;

МАШИНСЬКІЙ О.В., головному спеціалісту відділу фінансової звітності 
та публічних закупівель фінансово-економічного управління.

2. Визначити ТИХОНЕНКА О.А., головного спеціаліста відділу 
забезпечення документообігу та цифрового розвитку, відповідальним за 
забезпечення застосування електронного цифрового підпису в 
Держкомтелерадіо.

3. Заступнику начальника відділу забезпечення документообігу та 
цифрового розвитку ПОГРЕБНЯК Л.С. внести відповідні зміни в посадову 
інструкцію Тихоненка О.А. стосовно забезпечення застосування електронного 
цифрового підпису в Держкомтелерадіо.

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Держкомтелерадіо від 
27.02.2018 № 4-а та від 13.09.2018 № 20-а.

5. Контроль за виконанням^цЬого наказ^4алйшаю за собою.

Голова Олег НАЛИВАЙКО


