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1. Загальні положення 

1.1. Положення про апарат Наглядової ради публічного акціонерного 

товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» визначає 

порядок організації роботи апарату Наглядової ради (далі – Апарат). 

1.2. Апарат здійснює інформаційне, організаційне, документальне та 

правове забезпечення діяльності Наглядової ради. 

1.3. Апарат у своїй діяльності керується Статутом публічного 

акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», 

Положенням про Наглядову раду публічного акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія України», Положенням про 

комітети Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна 

суспільна телерадіокомпанія України», цим Положенням, рішеннями 

Наглядової ради та іншими нормативними документами, що регламентують 

роботу Апарату. 

1.4. Посадові інструкції працівників Апарату та зміни до них 

затверджуються головою правління ПАТ «НСТУ» після погодження комітетом 

Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України» з питань призначень та винагород посадових осіб. 

1.5. Застосування до працівників Апарату дисциплінарних стягнень 

здійснюється головою правління ПАТ «НСТУ» за обґрунтованим поданням 

корпоративного секретаря. 

1.6. Працівники Апарату зобов’язані дотримуватися посадових 

інструкцій, правил внутрішнього розпорядку, інших нормативних документів, 

що регламентують роботу ПАТ «НСТУ», зобов’язані виконувати 

Антикорупційну програму ПАТ «НСТУ» і Закон України «Про запобігання 

корупції», вживати заходів щодо недопущення виникнення потенційного чи 

реального конфлікту інтересів. 

1.7. Робочий день працівників Апарату є ненормованим. 

2. Основні завдання та функції Апарату 

2.1. Основними завданнями Апарату є організація та забезпечення 

роботи Наглядової ради у сферах: 

-  правового забезпечення; 

- документального забезпечення; 

- інформаційного забезпечення. 

2.2. Відповідно до завдань та повноважень, визначених Наглядовою 

радою, Апарат виконує такі функції: 

2.2.1. У сфері правового забезпечення: 

- здійснює юридичну оцінку документів, що надходять на розгляд 

Наглядової ради та її комітетів; 



- надає юридичні консультації членам Наглядової ради щодо виконання 

ними своїх функцій; 

- готує юридичні висновки та пропозиції щодо проєктів рішень, 

пов’язаних із виконанням Наглядовою радою своїх функцій; 

- здійснює постійний моніторинг змін до нормативно-правових актів, що 

регламентують роботу органів управління ПАТ «НСТУ»; 

- забезпечує розроблення та узагальнення пропозицій до проєктів 

нормативно-правових актів, що готуються до розгляду Наглядовою 

радою. 

2.2.2. У сфері документального забезпечення: 

- забезпечує організаційно-технічну підготовку засідань 

Наглядової ради та стенографування засідань, а також нарад, 

робочих зустрічей, пресконференцій та інших заходів; 

- забезпечує ведення протоколів, фіксує за допомогою технічних 

засобів засідання комітетів та засідання Наглядової ради, нарад, 

робочих зустрічей та інших заходів; 

- забезпечує друк і тиражування матеріалів та документів, 

пов’язаних із діяльністю Наглядової ради та її комітетів; 

- забезпечує роботу з документами, правильність їхнього 

оформлення та своєчасність підготовки; 

- забезпечує ділове листування Наглядової ради та її членів задля 

виконання ними своїх функцій; 

- реєструє, аналізує, опрацьовує та вручає кореспонденцію 

адресатам – членам Наглядової ради та корпоративному 

секретарю; 

- здійснює ведення, забезпечення функціонування й 

удосконалення системи документообігу Наглядової ради; 

- забезпечує користування, облік та зберігання документів 

Наглядової ради; 

- забезпечує ведення діловодства, облік, зберігання документів 

Наглядової ради; 

- оформляє та виготовляє рішення Наглядової ради; 

- комплектує архів, готує документи та архівні справи для 

передачі їх у встановленому порядку на постійне зберігання. 

2.2.3. У інформаційного забезпечення: 

- впроваджує сучасні технології організації роботи з документами; 

- зберігає аудіостенограми засідань Наглядової ради; 



- організовує опублікування на офіційному сайті рішень 

Наглядової ради; 

- здійснює в установленому порядку розсилку рішень Наглядової 

ради. 

3. Керівництво Апаратом 

3.1. Керівництво діяльністю Апарату здійснює корпоративний секретар. 

3.2. На виконання завдань, покладених на Апарат, корпоративний 

секретар: 

здійснює контроль за виконанням працівниками Апарату своїх посадових 

обов’язків; 

подає на розгляд Наглядової ради проєкт структури Апарату, вносить 

пропозиції щодо її вдосконалення; 

подає на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо умов і розмірів оплати 

праці працівників Апарату; 

здійснює подання на преміювання працівників Апарату; 

здійснює подання на призначення працівників Апарату; 

розподіляє обов’язки між працівниками Апарату та координує здійснення 

організаційних заходів щодо забезпечення підготовки та проведення засідань, 

нарад, робочих зустрічей тощо; 

проводить службові наради з працівниками Апарату; 

організовує роботу при підготовці матеріалів із питань, що належать до 

компетенції Апарату; 

видає обов’язкові для виконання доручення щодо діяльності Апарату; 

погоджує графік відпусток працівників Апарату;  

організовує фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

Апарату, формує замовлення Апарату на закупівлю товарів, виконання робіт і 

надання послуг. 

3.3. У разі відсутності корпоративного секретаря працівники Апарату 

керуються посадовими інструкціями та дорученнями голови Наглядової ради, 

заступника голови Наглядової ради та секретаря Наглядової ради. 

4. Права працівників Апарату  

Працівники Апарату мають право: 

4.1. За дорученням Наглядової ради залучати спеціалістів структурних 

підрозділів ПАТ «НСТУ» до звітів, для вивчення і розгляду питань, що 

належать до компетенції Апарату, підготовки проєктів нормативних документів. 

4.2. Одержувати та відправляти кореспонденцію, що стосується 

діяльності Наглядової ради та корпоративного секретаря. 



4.3. Ознайомлюватися з внутрішніми документами ПАТ «НСТУ», що 

стосуються обов’язків, покладених на Апарат. 

4.4. Здійснювати ділову комунікацію з працівниками та керівним складом 

ПАТ «НСТУ» з питань діяльності Наглядової ради. 

4.5. Запитувати та отримувати від структурних підрозділів ПАТ «НСТУ», 

а також від інших організацій (у межах своєї компетенції) матеріали, довідки, 

інформацію та документи. 

4.6. Користуватися безпечними і нешкідливими умовами праці. 

4.7. Брати участь у заходах з професійного навчання та підвищення 

кваліфікації, що проводяться ПАТ «НСТУ» або на її замовлення – третіми 

особами. 

4.8. Користуватися всіма правами, що передбачені Колективним 

договором публічного акціонерного товариства «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України». 

 


