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Додаток № 6 до Протоколу № 40 

засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» 

від 28 лютого 2020 року 

 

Висновки за результатами аудиторського дослідження ефективності 

організації та управління людськими ресурсами ПАТ «НСТУ» за період з 

01.01.2018 по 30.09.2019 року 

1. Система внутрішнього контролю процесів управління людськими 

ресурсами ПАТ «НСТУ» недостатня та потребує удосконалення (не розроблені 

та не впроваджені адекватні та ефективні інструменти контролю, спрямовані 

на зниження ризиків, притаманних управлінню людськими ресурсами). 

2. Процес управління людськими ресурсами не забезпечений 

належною методологічною основою. Документи стратегічного рівня (стратегія 

управління людськими ресурсами, політики щодо ключових бізнес-процесів 

тощо) наразі не розроблені та не затверджені, а наявне документальне 

забезпечення процесів управління людськими ресурсами є фрагментарним. 

Внутрішніми документами ПАТ «НСТУ», що регулюють управління людськими 

ресурсами є Колективний договір, Облікова політика ПАТ «НСТУ» (за 

міжнародними стандартами фінансової звітності), Положення про адаптацію 

працівників ПАТ «НСТУ», Положення про центральну дирекцію ПАТ «НСТУ», 

Положення про порядок ведення договірної роботи в центральній дирекції ПАТ 

«НСТУ», Порядок преміювання працівників ПАТ «НСТУ» та інші розпорядчі 

документи. 

3. Керівництвом ПАТ «НСТУ» проводиться недостатня робота щодо 

розроблення актуальних внутрішніх документів, якими б користувалися у своїй 

діяльності працівники Телерадіокомпанії, що передбачено пунктом 31 Статуту 

ПАТ «НСТУ», зокрема: 

1) розроблення документів, які стосуються формування організаційної 

структури та штатного розпису Товариства, укладання строкових трудових 

договорів з працівниками ПАТ «НСТУ», підбору та відбору кадрів, 

підвищення посадових окладів працівникам ПАТ «НСТУ», проведення 

атестації, навчання, підвищення кваліфікації і перепідготовки персоналу, 

механізму розподілу преміювання між самостійними структурними 

підрозділами та відокремленими структурними підрозділами ПАТ 

«НСТУ», нарахування та виплати заробітної плати працівникам ПАТ 

«НСТУ» тощо. 

2) неналежним чином організовано розроблення внутрішніх документів ПАТ 

«НСТУ» та відсутня методика затвердження внутрішніх документів ПАТ 

«НСТУ», що призводить до тривалого часу їх узгодження та затвердження: 

- Порядку встановлення та зміни конкретного розміру посадового окладу 

працівників ПАТ «НСТУ»; 
- Положення про пошук та підбір персоналу публічного акціонерного 

товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» тощо; 
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Крім того, не регламентовано управлінську звітність щодо управління 

людськими ресурсами, нарахування та виплат оплати праці працівників ПАТ 

«НСТУ» тощо. 

4. Вимоги Колективного договору на 2018-2023 роки, укладеного між 

адміністрацією та профспілкою ПАТ «НСТУ», не відповідають вимогам чинного 

законодавства в частині розміру виплати авансу, надання щорічної додаткової 

відпустки, не містять норм щодо виплати обов’язкових доплат: доплат за роботу 

у нічний час, за роботу у шкідливих і важких умовах праці та за особливий 

характер праці, надбавка за документацію, а також не визначають переліку посад 

працівників ПАТ «НСТУ», яким надається право на додаткову оплачувану 

відпустку понад норми, за ненормований робочий день. 

5. Відсутність єдиного підходу до формування підрозділів у складі 

самостійних структурних підрозділів центральної дирекції ПАТ «НСТУ», що 

створює багаточисельне підпорядкування працівників керівного складу 

(«матрьошка») в структурних підрозділах центральної дирекції та має високий 

ризик функціональної невпорядкованості структури та «роздуття штату» 

суспільного мовника. 

6. Правлінням ПАТ «НСТУ» не повною мірою дотримуються вимог 

Статуту ПАТ «НСТУ» в частині організації та здійснення поточного контролю 

за діяльністю структурних підрозділів Телерадіокомпанії та затвердження 

положень, що регламентують їх діяльність, та не виконуються належним чином 

рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» щодо введення в дію цільової 

організаційної структури Товариства. 

7. Статут ПАТ «НСТУ» не відповідає вимогам пункту «162)» частини 2 

статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» в частині розподілу 

повноважень між Наглядовою радою та правлінням Товариства. 

8. Відсутня система оцінювання змісту та результатів праці працівників 

ПАТ «НСТУ», що унеможливлює об'єктивного визначення підстав преміювання 

на постійній основі працівників адміністративного напряму Товариства та 

створює ризики відсутності мотиваційного характеру. Так, преміювання 

працівників керівного складу ЦД ПАТ «НСТУ», крім органу управління ПАТ 

«НСТУ», за 8 місяців 2019 року складає 14,9 млн грн, або 87,3 тис. грн на одну 

особу, що в 9 разів більше, ніж преміювання працівників некерівного складу ЦД 

ПАТ «НСТУ». 

9. Має місце незмінність протягом тривалого періоду встановлених на 

мінімальному рівні посадових окладів у більшості працівників ПАТ «НСТУ» без 

прив’язки щодо виконання ними функціональних обов’язків. 

10. Визначені керівні посади працівників ПАТ «НСТУ» не відповідають 

вимогам Класифікатора професій України ДК 003:2010, а також встановлені 

факти невідповідності освітнього рівня працівників ЦД ПАТ «НСТУ» 

кваліфікаційним вимогам, визначеним в їх посадових інструкціях, що має ризик 

невиконання поставлених перед працівниками цілей та завдань та може 

призвести до негативних результатів господарської діяльності ПАТ «НСТУ». 
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11. Відсутність підтвердження наданих послуг за умовами ЦПД, що 

вказує на понесення ПАТ «НСТУ» безпідставних витрат. 

12. Встановлено факти недотримання працівниками ПАТ «НСТУ» 

вимог Кодексу законів про працю України, що призвело до: 

1) недоотримання працівниками ЦД ПАТ «НСТУ» грошових коштів в 

частині: 
- виплат обов'язкових доплат за роботу у шкідливих і важких умовах праці 

та за особливий характер праці; 
- індексації заробітної плати працівникам; 
- компенсації витрат під час службового відрядження. 

2) понесення Товариством безпідставних витрат за рахунок: 
- оплати іншого дня відпочинку; 
- неправомірного застосування доплати за додаткову роботу за іншою 

професією (посадою); 
- відшкодування непідтверджених витрат під час службових відряджень. 

Вищенаведене створює підґрунтя до понесення Товариством збитків та 

застосування органами зовнішнього контролю фінансових санкцій. 
Поряд з цим, наявність часових і організаційних обмежень та масштабність 

об’єкта дослідження унеможливило здійснення аналізу взаємодії центральної 

дирекції ПАТ «НСТУ» з відокремленими структурними підрозділами щодо 

управління людськими ресурсами, що потребує додаткового вивчення під час 

здійснення окремих аудиторських досліджень. 

Також, потребують вивчення у окремому аудиторському завданні питання 

ефективності виробництва і управління контентом та результатів роботи творчих 

працівників ПАТ «НСТУ», враховуючи встановлені факти часткового залучення 

працівників дирекції телебачення ЦД ПАТ «НСТУ» до виробничого процесу, 

наявність мінімального рівня посадових окладів творчих працівників та низького 

рівня нарахованої їм заробітної плати при одночасному зростанні кількості 

залучених сторонніх фізичних осіб до виробничого процесу шляхом укладання 

ЦПУ на фоні падіння обсягів виробництва. 

 

 

Начальник Служби внутрішнього аудиту   Н.В. Степанова 


