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СХВАЛЕНО 

Рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» 

від 28 лютого 2020 року № 40 

Голова Наглядової ради                    С. Остапа 

 

Рекомендації Служби внутрішнього аудиту за результатами аудиту 

ефективності організації та управління людськими ресурсами ПАТ 

«НСТУ» за період з 01.01.2018 року по 30.09.2019 року 

З метою покращення діяльності та уникнення ризиків для ПАТ «НСТУ» 

правлінню ПАТ «НСТУ»: 

1. Привести умови Колективного договору у відповідність до вимог чинного 

законодавства України. 

термін виконання до 31.12.2020 року 

2. Забезпечити розроблення та затвердження нормативних, розпорядчих, 

методичних документів щодо: 

- визначення алгоритму формування структури та штатного розпису ПАТ 

«НСТУ» із зазначенням порядку документообігу формування структури та 

штатного розпису, норми керованості, складу структурних підрозділів в 

залежності від штатної чисельності, підстав та періодичності внесення змін 

до структури та штатного розпису, щорічного перегляду доцільності 

наявних штатних одиниць; 

- визначення алгоритму застосування заохочувальних виплат з зазначенням 

документообігу щодо встановлення премій працівникам ПАТ «НСТУ»; 

- визначення механізму розподілу преміювання між структурними 

підрозділами ПАТ «НСТУ», здійснення преміювання з врахуванням 

показників результативності та за виконання ключових завдань 

Телерадіокомпанії; 

- визначення механізмів пошуку та підбору персоналу ПАТ «НСТУ» із 

зазначенням розподілу функцій між управлінням людських ресурсів і 

керівниками структурних підрозділів та алгоритму дій на кожному етапі 

підбору працівників ПАТ «НСТУ»; 

- запровадження планування потреби у персоналі ПАТ «НСТУ» та кадрового 

резерву ПАТ «НСТУ»; 

- запровадження функції перевірки кваліфікаційної відповідності 

працівників ПАТ «НСТУ»; 

- визначення механізму затвердження внутрішніх нормативних документів 

ПАТ «НСТУ»; 

- визначення механізмів проведення навчання, підвищення кваліфікації і 

перепідготовки персоналу; 

- встановлення та підвищення посадових окладів працівникам ПАТ «НСТУ» 

із визначенням періодичності та механізму перегляду окладів працівників 

ПАТ «НСТУ»; 
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- визначення порядку, контрольних процедур та термінів здійснення 

авансових виплат на відрядження та розрахунків за авансовим звітом, 

узгодження питань обов’язковості складання кошторису витрат на 

відрядження та оформлення заявки тощо. 

термін виконання до 30.06.2020 року 

3. Розробити та затвердити Положення про оплату праці, в якому 

визначити порядок ведення табельного обліку (відповідальних осіб за ведення та 

контроль обліку робочого часу, строки та порядок подання табелю, внесення 

змін до табелю), шаблони первинних документів, облікових регістрів, 

управлінську звітність щодо нарахування та виплати заробітної плати, 

механізмів проведення індексації заробітної плати, порядок нарахування та 

виплати доплат та надбавок, документообіг нарахування та виплати заробітної 

плати, перелік посад, які можуть залучатися у вихідні та святкові дні в розрізі 

випадків, передбачених статтею 71 КЗпП, перелік посад, з якими укладаються 

строкові трудові договори, норму залучення фізичних осіб на умовах ЦПД для 

виконання певних послуг, а також порядок взаємодії підрозділів щодо аналізу, 

нарахування та виплати заробітної плати працівникам ПАТ «НСТУ» тощо.  

термін виконання до 30.07.2020 року 

4. Провести аналіз ринку праці працівників, залучених в аналогічних 

сферах діяльності, враховуючи позиції Компанії на медійному ринку для 

визначення ринкового рівня заробітної плати штатних працівників ПАТ 

«НСТУ». Впровадити грейдингову систему оплати праці. 

термін виконання до 30.11.2020 року 

5. Подати на затвердження Наглядовій раді ПАТ «НСТУ» 

організаційну структуру, засновану на аналізі функціональних обов’язків 

структурних підрозділів Товариства з деталізацією структури структурних 

підрозділів та визначенням граничної кількості структурних підрозділів і 

ключових посад ПАТ «НСТУ». 

термін виконання до 30.11.2020 року 

6. Подати на затвердження Наглядовій раді ПАТ «НСТУ» Умови і 

розміри оплати праці працівників ПАТ «НСТУ» з врахуванням вимог 

Класифікатора професій ДК 003-2010 та підвищення мінімального окладу 

працівникам ПАТ «НСТУ» у розмірі не менше, ніж на 25 %. 
термін виконання до 30.06.2020 року 

7. Впровадити систему оцінки результатів праці всіх працівників ПАТ 

«НСТУ» з визначенням критеріїв оцінки та заходів контролю змісту і результатів 

праці персоналу ПАТ «НСТУ». 

термін виконання до 30.06.2020 року 

8. Розробити та впровадити управлінську звітність щодо управління 

людськими ресурсами, зокрема: 

- ведення штатно-посадової книги; 

- ведення реєстру вакансій, а також заповнення вакантних посад; 

- результатів проведення навчальних заходів (підвищення кваліфікації) 

працівників ПАТ «НСТУ»; 
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- нарахування та виплати оплати праці працівників ПАТ «НСТУ» в розрізі 

визначення елементів основної та додаткової заробітної плати за 

структурними підрозділами; 

- використання щорічної відпустки працівниками ПАТ «НСТУ» та наявної 

кількості невикористаної відпустки; 

- укладання та виконання ЦПД в розрізі структурних підрозділів тощо. 

термін виконання до 30.06.2020 року 

 

 

Начальник Служби внутрішнього аудиту    Н. Степанова 


