
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 19 жовтня 2016 р. № 729 

Київ 

Про визнання такими, що втратили чинність,  
постанов Ради Міністрів УРСР у сфері телебачення  

і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері 

Кабінет Міністрів України постановляє: 
Визнати такими, що втратили чинність, постанови Ради Міністрів УРСР у сфері телебачення і 

радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері згідно з переліком, що додається. 
  

Прем'єр-міністр України В. ГРОЙСМАН 

 
 
 
 
 

 
ПЕРЕЛІК 

постанов Ради Міністрів УРСР у сфері телебачення і радіомовлення,  
інформаційній та видавничій сфері, що втратили чинність 

1. Постанова Ради Міністрів УРСР від 20 квітня 1981 р. № 200 "Про затвердження Регламенту 
радіозв'язку, прийнятого на Всесвітній адміністративній радіоконференції в Женеві 6 грудня 1979 р.". 

2. Постанова Ради Міністрів УРСР від 8 червня 1983 р. № 264 "Про встановлення посади 
заступника Голови Державного комітету УРСР по телебаченню і радіомовленню з питань будівництва 
та збільшення кількісного складу колегії Держтелерадіо УРСР". 

3. Постанова Ради Міністрів УРСР від 19 червня 1984 р. № 257 "Про заходи по зміцненню 
матеріально-технічної бази об'єднаних, районних і міських газет". 

4. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 травня 1985 р. № 196 "Про підсумки фінансово-
господарської діяльності Міністерства культури УРСР, Державного комітету УРСР у справах 
видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі та Державного комітету УРСР по кінематографії за 
1984 рік". 

5. Постанова Ради Міністрів УРСР від 8 травня 1986 р. № 171 "Про підсумки фінансово-
господарської діяльності Міністерства культури УРСР, Державного комітету УРСР у справах 
видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі та Державного комітету УРСР по кінематографії за 
1985 рік". 

6. Постанова Ради Міністрів УРСР від 25 вересня 1987 р. № 325 "Про заходи по дальшому 
поліпшенню доставки періодичної преси населенню, зміцненню матеріально-технічної бази газетно-
журнального виробництва, експедирування і доставки періодичних видань". 

7. Постанова Ради Міністрів УРСР від 11 грудня 1987 р. № 400 "Про внесення змін до постанови 
Ради Міністрів УРСР від 13 жовтня 1967 р. № 659 "Про порядок справляння абонементної плати за 
користування радіотрансляційними точками" (ЗП УРСР, 1988 р., № 2, ст. 4). 

8. Постанова Ради Міністрів УРСР від 12 липня 1988 р. № 181 "Про схему управління 
телебаченням і радіомовленням". 

9. Постанова Ради Міністрів УРСР від 5 серпня 1988 р. № 220 "Про схему управління 
Державного комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі". 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 19 жовтня 2016 р. № 729 


