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ОСНОВНІ ЦІЛЬОВІ ПОКАЗНИКИ АТ «НСТУ» у 2022 році 

1. Стратегічний цільовий показник 

№ 

з/п 
Ціль Показники 2022 року 

1.1 Сприяти розвитку соціального та культурного капіталу 

українців, зростанню довіри в українському 

суспільстві. Посилювати критичне мислення, 

зменшувати тривожність, додавати впевненості та 

виваженості в оцінюванні. Бути надійним джерелом 

новин та безпечним джерелом інформації. Бути 

осередком дискусій, що впливають на те, 

як суспільство визначає свої пріоритети 

Рівень довіри до Суспільного та його медіаактивів серед аудиторії Суспільного 

не менше 60% 

2. Аудиторні цільові результати 

Стратегічна ціль: збільшення кількості людей, які обирають Суспільне 

№ 

з/п 
Платформа Ключові результати 2022 року 

2.1 ТЕЛЕБАЧЕННЯ UΛ: ПЕРШИЙ 

 Shr% (частка) – у діапазоні 1,07% – 1,2% (в аудиторії 18+); 

 12 документальних проєктів, зокрема соціальних, про захисників України, 

до визначних дат; 

 6 проєктів-розслідувань; 

 розвиток серіального виробництва за принципом digital first; 

 проведення національного відбору та трансляція пісенного конкурсу 

«Євробачення» власними силами АТ «НСТУ» (вперше з 2015 року); 

 понад 500 годин якісного контенту власного (лінійного) виробництва 

суспільно-політичної та соціальної тематики; 

 присутність в ефірі представників усіх фракцій та груп Верховної Ради 

України під час висвітлення парламентських сезонів 2022 року 
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UΛ: КУЛЬТУРА 

 Shr% (частка) – у діапазоні 0,19% – 0,21% (в аудиторії 18+); 

 6 документальних фільмів культурно-мистецької та соціальної тематики; 

 3 концертні програми, які популяризують українську класичну та народну 

музику; 

 3 спецпроєкти, що висвітлюють головні світові та українські культурні 

події; 

 новий сезон брендоутворювальної циклової передачі «Ідемо в музей» 

(4-й сезон) 

2.2 РАДІО УР-1 «Українське радіо»:  

 Reach та AQH Shr – утримання лідерських позицій у своєму сегменті 

(щонайменше в одному з показників); 

 присутність представників усіх фракцій та груп Верховної Ради України 

під час парламентських сезонів 2022 року (у сезонних спецпроєктах 

парламентської радіожурналістики);  

 5 нових проєктів для / про людей з інвалідністю; 

 5 гіперлокальних радіопроєктів (за участю філій АТ «НСТУ»); 

 розвиток радіопубліцистики – прем’єри 10 радіофільмів; 

 3 нові спецпроєкти про тимчасово окуповані території України та 

внутрішньо переміщених осіб 

УР-2 «Радіо «Промінь»: 

 Reach та AQH Shr – зростання на 5%; 

 35 спецпроєктів-презентацій новітньої україномовної музики; 

 5 офлайнових подій 

УР-3 «Радіо «Культура»:  

 збільшення кількості мистецьких спецпроєктів національного значення 

на 10%; 

 15 спецпроєктів про регіональні культурні установи  

2.3 НОВИНИ Телебачення: 

 Shr% (частка) новин – у діапазоні 1,2% – 1,4% (в аудиторії 18+); 

 збільшення частки щотижневої аналітичної передачі на телеканалі 
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UΛ: ПЕРШИЙ на 10% порівняно з 2021 роком 

Digital: 

 збільшення унікальних користувачів suspilne.media на 15% порівняно 

з 2021 роком; 

 СУСПІЛЬНЕ | НОВИНИ серед топ-ЗМІ – лідерів з дотримання 

журналістських стандартів 

2.4 DIGITAL 

 

 

Соціальні мережі та месенджери: 

 збільшення кількості підписників на 20% порівняно з 2021 роком 

 

Дитячий YouTube-канал «Бробакс»: 

 досягнення показника 10 тис. підписників  

2.5 РЕГІОНАЛЬНЕ МОВЛЕННЯ  Shr% (частка) – зростання на 20% (в аудиторії 18+); 

 10% регіонального контенту, виготовленого із залученням аутсорсингу 

для загальнонаціональних медіаактивів; 

 стабільна сітка мовлення; 

 зростання обсягу якісного міжрегіонального контенту на 10%; 

 зростання обсягу якісного локального контенту на 10% 

3. Корпоративні цільові показники 

№ 

з/п 
Цілі Ключові результати 2022 року 

3.1 Розробити бренд Розроблено бренд-стратегію 

Розроблено дизайн-систему бренду 

3.2 Впровадити нову операційну модель  Впроваджено нову організаційну структуру 

Автоматизовано важливі забезпечувальні бізнес-процеси 

Розроблено політику внутрішнього контролю 

3.3 Забезпечувати залучення, розвиток та роботу з 

талантами 

Впроваджено нову систему мотивацій, компенсацій та винагород 
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3.4 Модернізувати виробничу базу  

 

Здійснено перехід на нову систему ефірної автоматизації 

Здійснено перехід на уніфіковану систему виробництва програм 

Побудовано міжрегіональну мультисервісну мережу 

3.5 Впровадити базові сервіси ІТ-екосистеми Забезпечено єдиний доступ до основних інформаційних систем 

 

3.6 Розширити мережі мовлення  

(за умови проведення конкурсів державним 

регулятором) 

Розширено загальнонаціональні FM-мережі поширення сигналу радіоканалів 

«Українське радіо», «Радіо «Промінь», «Радіо «Культура» (згідно з рішеннями 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення) 

3.7 Створити комфортні та безпечні умови праці Замінено вікна у висотній частині телецентру «Олівець» 

Розроблено проєктно-кошторисну документацію пожежної та охоронної 

сигналізації 

Розроблено план оптимізації використання приміщень філій 

3.8 Розробити VOD- / OTT-платформу Сформовано технічне завдання та розпочато виробництво digital first контенту 

3.9 Формувати підтримку Суспільного стейкхолдерами Впроваджено GR-функцію 

Створено репутаційну стратегію 

4. Фінансові цільові показники 

№ 

з/п 
Цілі Показники 2022 року 

4.1 План надходжень від оренди ~ 32 млн грн 

4.2 План надходжень від реклами, спонсорства  

та продажу прав 

~ 35 млн грн 

4.3 План донорської підтримки ~ 1,5 млн доларів США 
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БЛОК 1. КОНТЕНТ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

Відповідальна особа – член правління Лодигін Я.О. 

№ 

з/п 

№ 

цілі 
Завдання Відповідальний 

Дата 

завершення 

UΛ: ПЕРШИЙ 

1 1.1 

2.1 

Shr% (частка) – у діапазоні 1,07% – 1,2% (в аудиторії 18+); 

 

(*допускається відхилення від цільового показника з 

урахуванням відповідності фактичної сукупної частки двох 

загальнонаціональних телеканалів плановій та похибки 

панелі досліджень) 

Директор департаменту програм дирекції телебачення 31.12.2022 

2 1.1 

2.1 

Виробництво та трансляція стратегічно важливого проєкту 

«Пісенний конкурс Євробачення» 

Продюсер виконавчий творчо-виробничого об’єднання 

«UА: ПЕРШИЙ» дирекції телебачення 

31.12.2022 

3 1.1 

2.1 

Виробництво стратегічно важливого спецпроєкту 

«XXIV Зимові Олімпійські ігри 2022 року (Пекін, Китай)» 

Продюсер виконавчий творчо-виробничого об’єднання 

«UА: ПЕРШИЙ» дирекції телебачення 

20.02.2022 

4 1.1 

2.1 

Виробництво стратегічно важливого спецпроєкту 

«XІІІ Зимові Паралімпійські ігри 2022 року (Пекін, Китай)» 

Продюсер виконавчий творчо-виробничого об’єднання 

«UА: ПЕРШИЙ» дирекції телебачення 

13.03.2022 

5 1.1 

2.1 

Виробництво стратегічно важливого спецпроєкту «Біатлон. 

Сезон 2021/2022» та «Біатлон. Сезон 2022/2023» 

Продюсер виконавчий творчо-виробничого об’єднання 

«UА: ПЕРШИЙ» дирекції телебачення 

31.12.2022 

6 1.1 

2.1 

Виробництво стратегічно важливого спецпроєкту 

«Чемпіонат світу з футболу «Катар-2022» 

Продюсер виконавчий творчо-виробничого об’єднання 

«UА: ПЕРШИЙ» дирекції телебачення 

20.12.2022 

7 1.1 

2.1 

Виробництво 12 документальних проєктів, у тому числі до 

пам’ятних дат 

Продюсер виконавчий творчо-виробничого об’єднання 

«UА: ПЕРШИЙ» дирекції телебачення 
31.12.2022 
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8 1.1 

2.1 

Переформатування щотижневого суспільно-політичного 

токшоу та запуск в ефір оновленого проєкту 

Продюсер виконавчий творчо-виробничого об’єднання 

«UА: ПЕРШИЙ» дирекції телебачення 
31.12.2022 

9 1.1 

2.1 

Виробництво 6 документальних проєктів-розслідувань 

на рік 

Продюсер виконавчий творчо-виробничого об’єднання 

«UА: ПЕРШИЙ» дирекції телебачення 
31.12.2022 

10 1.1 

2.1 

3.8 

Створення документального серіалу для digital first 

(*проєкт призначений для трансляції у 2023 році) 

Продюсер виконавчий творчо-виробничого об’єднання 

«UА: ПЕРШИЙ» дирекції телебачення  

31.12.2022 

11 1.1 

2.1 

3.8 

Створення художнього серіалу для digital first 

(*проєкт призначений для трансляції у 2023 році) 

Продюсер виконавчий творчо-виробничого об’єднання 

«UА: ПЕРШИЙ» дирекції телебачення 

31.12.2022 

UΛ: КУЛЬТУРА 

12 1.1 

2.1 

Shr% (частка) – у діапазоні 0,19% – 0,21% (в аудиторії 18+); 

 

(*допускається відхилення від цільового показника з 

урахуванням відповідності фактичної сукупної частки двох 

загальнонаціональних телеканалів плановій та похибки 

панелі досліджень) 

Продюсер виконавчий творчо-виробничого об’єднання 

«UA: КУЛЬТУРА» дирекції телебачення 

31.12.2022 

13 1.1 

2.1 

Випуск 6 документальних фільмів (культурно-мистецького, 

науково-просвітницького або розважального жанру) 

власного виробництва протягом року 

Продюсер виконавчий творчо-виробничого об’єднання 

«UA: КУЛЬТУРА» дирекції телебачення 

31.12.2022 

14 1.1 

2.1 

Власне виробництво 3 концертних програм, які 

популяризують українську класичну та народну музику 

Продюсер виконавчий творчо-виробничого об’єднання 

«UA: КУЛЬТУРА» дирекції телебачення 

31.12.2022 

15 1.1 

2.1 

3 спецпроєкти з головних світових та українських 

культурних подій, що передбачають виробництво контенту 

для телевізійної, інформаційної, радіо- та діджитал-

платформи 

Продюсер виконавчий творчо-виробничого об’єднання 

«UA: КУЛЬТУРА» дирекції телебачення 

31.12.2022 
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16 1.1 

2.1 

Створення та випуск в ефір нового сезону 

брендоутворювальної циклової передачі «Ідемо в музей» 

(4-й сезон, всеукраїнський) 

Продюсер виконавчий творчо-виробничого об’єднання 

«UA: КУЛЬТУРА» дирекції телебачення 

31.12.2022 

ТЕХНОЛОГІЧНІ СЕРВІСИ 

17 3.4 Створення технологічного комплексу для забезпечення 

трансляцій зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 

у Пекіні 

Директор департаменту технічного забезпечення 

телевиробництва та телемовлення дирекції телебачення 

01.03.2022 

18 3.4 Запуск в експлуатацію технологічного комплексу студійної 

апаратної, побудованої в межах грантового проєкту (JICA), 

для роботи з 4 студійними павільйонами 

Директор департаменту технічного забезпечення 

телевиробництва та телемовлення дирекції телебачення 

01.06.2022 

19 3.4 Перехід на нову систему ефірної автоматизації Директор департаменту технічного забезпечення 

телевиробництва та телемовлення дирекції телебачення 

01.04.2022 

20 3.4 Введення в експлуатацію електронної бібліотеки Sony ODA  Начальник управління «Медіатека» дирекції 

телебачення 

30.12.2022 

РАДІО 

Відповідальна особа – член правління Хоркін Д.М. 

№ 

з/п 

№ 

цілі 
Завдання  Відповідальний 

Дата 

завершення 

Українське радіо 

1 1.1 

2.2 

Утримати лідерські позиції в сегменті розмовного радіо за 

показниками Reach та AQH Shr (щонайменше в одному з 

показників) 

Продюсер виконавчий творчого об’єднання «Перший 

канал» дирекції «Українське радіо» 

31.12.2022 

2 1.1 

2.2 

Забезпечити присутність представників усіх фракцій та груп 

Верховної Ради України під час парламентських сезонів 

2022 року 

Продюсер виконавчий творчого об’єднання «Перший 

канал» дирекції «Українське радіо» 

31.12.2022 
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3 1.1 

2.2 

Запустити 5 нових проєктів для / про людей з інвалідністю Продюсер виконавчий творчого об’єднання «Перший 

канал» дирекції «Українське радіо» 

31.12.2022 

4 1.1 

2.2 

Запустити 5 гіперлокальних радіопроєктів Продюсер виконавчий творчого об’єднання «Перший 

канал» дирекції «Українське радіо» 

31.12.2022 

5 1.1 

2.2 

Виготовити 10 радіофільмів Продюсер виконавчий творчого об’єднання «Перший 

канал» дирекції «Українське радіо» 

31.12.2022 

6 1.1 

2.2 

Запустити 3 нові спецпроєкти про тимчасово окуповані 

території України та внутрішньо переміщених осіб 

Продюсер виконавчий творчого об’єднання «Перший 

канал» дирекції «Українське радіо» 

31.12.2022 

7 1.1 

2.2 

Провести крос-платформний проєкт «Радіодиктант 

національної єдності» 

Продюсер виконавчий дирекції «Українське радіо» 31.12.2022 

Радіо «Промінь» 

8 1.1 

2.2 

Забезпечити зростання показників Reach та AQH Shr на 5%  Продюсер виконавчий творчого об’єднання «УР-2 

«Промінь» дирекції «Українське радіо» 

31.12.2022 

9 1.1 

2.2 

Створити 35 спецпроєктів-презентацій новітньої 

україномовної музики 

Продюсер виконавчий творчого об’єднання «УР-2 

«Промінь» дирекції «Українське радіо» 

31.12.2022 

10 1.1 

2.2 

Провести 5 офлайнових подій Продюсер виконавчий творчого об’єднання «УР-2 

«Промінь» дирекції «Українське радіо» 

31.12.2022 

Радіо «Культура» 

11 1.1 

2.2 

Збільшити кількість мистецьких спецпроєктів 

національного значення на 10% 

Продюсер виконавчий творчого об’єднання «УР-3 

«Культура» дирекції «Українське радіо» 

31.12.2022 

12 1.1 

2.2 

Запустити 15 спецпроєктів про регіональні культурні 

установи 

Продюсер виконавчий творчого об’єднання «УР-3 

«Культура» дирекції «Українське радіо» 

31.12.2022 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ МОВЛЕННЯ 

Відповідальна особа – член правління Кісельчук Т.М. 

№ 

з/п 

№ 

цілі 
Завдання  Відповідальний 

Дата 

завершення 

1 1.1 

2.3 

Shr% (частка) новин – у діапазоні 1,2% – 1,4% (в аудиторії 

18+) 

 

Головний продюсер інформаційного мовлення дирекції 

інформаційного мовлення 

30.12.2022 

2 1.1 

2.3 

Збільшення частки щотижневої аналітичної передачі  

на телеканалі UΛ: ПЕРШИЙ на 10% порівняно з 2021 роком  

Головний продюсер інформаційного мовлення дирекції 

інформаційного мовлення 

30.12.2022 

3 1.1 

2.3 

Збільшення унікальних користувачів suspilne.media  

на 15% порівняно з 2021 роком 

Головний продюсер інформаційного мовлення дирекції 

інформаційного мовлення 

30.12.2022 

4 1.1 

2.3 

Бути серед топ-ЗМІ – лідерів з дотримання журналістських 

стандартів 

Головний продюсер інформаційного мовлення дирекції 

інформаційного мовлення 

30.12.2022 

5 1.1 

2.3 

Стандартизація мультимедійного планування та 

виробництва новин (розробка і впровадження системи 

Suspilne 3.0) 

Головний продюсер інформаційного мовлення дирекції 

інформаційного мовлення 

30.12.2022 

РЕГІОНАЛЬНЕ МОВЛЕННЯ 

Відповідальна особа – член правління Таранов А.В. 

№ 

з/п 

№ 

цілі 
Завдання  Відповідальний 

Дата 

завершення 

1 1.1 

2.5 

Зростання частки Shr% на 20% (в аудиторії 18+) Головний продюсер регіонального мовлення дирекції 

регіонального мовлення 

31.12.2022 

2 1.1 

2.5 

Частка телеперегляду регіональних проєктів із залученням 

аутсорсингу вища на 10% від частки слота  

Начальник управління виробництва та програмування 

регіонального контенту департаменту управління 

регіональним контентом дирекції регіонального 

31.12.2022 
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мовлення та регіональні продюсери 

3 1.1 

2.5 

10% регіонального контенту, виготовленого із залученням 

аутсорсингу, вийшло в ефір на загальнонаціональних 

телеканалах  

Головний продюсер регіонального мовлення дирекції 

регіонального мовлення 

31.12.2022 

4 1.1 

2.5 

Запуск 2 нових міжрегіональних проєктів на базі 

UΛ: КРИМ та UΛ: КИЇВ 

Головний продюсер регіонального мовлення дирекції 

регіонального мовлення 

31.12.2022 

5 1.1 

2.5 

Кількість інформаторів громад у межах розбудови 

гіперлокальної мережі становить 10 людей у регіоні в 50% 

областей 

Головний продюсер регіонального мовлення дирекції 

регіонального мовлення 

31.12.2022 

6 1.1 

2.5 

Продано права на 10% контенту, виготовленого із 

залученням регіональних продакшенів 

Продюсер виконавчий дирекції регіонального мовлення 31.12.2022 

ДІДЖИТАЛ 

Відповідальна особа – член правління Кісельчук Т.М. 

№ 

з/п 

№ 

цілі 
Завдання  Відповідальний 

Дата 

завершення 

1 1.1 

2.4 

Досягнення показника 10 тис. підписників на дитячому 

YouTube-каналі  

Головний редактор напряму редакції дитячого та 

підліткового мовлення департаменту цифрового 

контенту та соцмереж дирекції цифрових платформ 

15.12.2022 

2 1.1 

2.4 

Збільшення кількості підписників Facebook на 20% 

порівняно з 2021 роком 

Директор департаменту / головний редактор соціальних 

мереж редакції соціальних мереж департаменту 

цифрового контенту та соцмереж дирекції цифрових 

платформ 

15.12.2022 

3 1.1 

2.4 

Збільшення кількості підписників YouTube на 20% 

порівняно з 2021 роком 

Директор департаменту / головний редактор соціальних 

мереж редакції соціальних мереж департаменту 

цифрового контенту та соцмереж дирекції цифрових 

платформ 

15.12.2022 

4 1.1 

2.4 

Збільшення кількості підписників Telegram на 20% 

порівняно з 2021 роком 

Директор департаменту / головний редактор соціальних 

мереж редакції соціальних мереж департаменту 

15.12.2022 
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цифрового контенту та соцмереж дирекції цифрових 

платформ 

5 1.1 

2.4 

Збільшення кількості підписників Instagram на 20% 

порівняно з 2021 роком 

Директор департаменту / головний редактор соціальних 

мереж редакції соціальних мереж департаменту 

цифрового контенту та соцмереж дирекції цифрових 

платформ 

15.12.2022 

6 1.1 

2.4 

Збільшення кількості підписників Viber на 20% порівняно з 

2021 роком 

Директор департаменту / головний редактор соціальних 

мереж редакції соціальних мереж департаменту 

цифрового контенту та соцмереж дирекції цифрових 

платформ 

15.12.2022 

7 1.1 

2.4 

Протитровано 25% контенту на YouTube Директор департаменту цифрового контенту та 

соцмереж дирекції цифрових платформ 

15.12.2022 

СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ 

Відповідальна особа – член правління Таранов А.В. 

№ 

з/п 

№ 

цілі 
Завдання  Відповідальний 

Дата 

завершення 

1 1.1 Провести дослідження якісних основних цільових 

показників у динаміці загальної аудиторії Суспільного 

Заступник директора департаменту стратегічного 

маркетингу 

31.12.2022 

2 3.1 Розробити та затвердити бренд-стратегію Суспільного Директор департаменту стратегічного маркетингу 30.04.2022 

3 3.1 Розробити та затвердити дизайн-систему Суспільного Директор департаменту стратегічного маркетингу 30.05.2022 

НАЦІОНАЛЬНІ СПІЛЬНОТИ 

Відповідальна особа – член правління Таранов А.В. 

№ 

з/п 

№ 

цілі 
Завдання  Відповідальний 

Дата 

завершення 

1 1.1 

2.1 

Створити 4 проєкти (спецпроєкти) про національні 

спільноти українською мовою для загальнонаціональних 

Начальник управління «Координаційний центр 

мовлення національних меншин» 

27.12.2022 
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2.2 

2.5 

медіаактивів Суспільного  

БЛОК 2. ТЕХНОЛОГІЇ 

ТЕХНІЧНІ СТАНДАРТИ 

Відповідальна особа – член правління Кочубей Р.В. 

№ 

з/п 

№ 

цілі 
Завдання  Відповідальний 

Дата 

завершення 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

1 3.4 Впровадження нового ефірного комплексу мовлення в 

центральній дирекції (2-й етап) 

Директор технічний 01.04.2022 

2 3.4 Впровадження мультистудійного комплексу 

телевиробництва (2-й етап) 

Директор технічний 01.05.2022 

3 3.4 Впровадження нового воркфлоу виробництва та мовлення у 

філіях Суспільного 

Директор департаменту технічних стандартів 01.08.2022 

4 3.4 Міжрегіональна мультисервісна технологічна мережа Директор департаменту технічних стандартів 01.11.2022 

5 3.4 Модернізація наявного архіву для постійного зберігання 

програм та медіа власного виробництва 

Директор департаменту технічних стандартів 01.05.2022 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Відповідальна особа – член правління Кочубей Р.В. 

№ 

з/п 

№ 

цілі 
Завдання  Відповідальний 

Дата 

завершення 

1 3.5 Впровадити глобальний каталог користувачів ПК та 

серверів Active Directory в центральній дирекції 

Директор департаменту інформаційних технологій 30.06.2022 

2 3.5 Впровадити єдиний доступ до основних ІТ-сервісів та 

систем 

Директор департаменту інформаційних технологій 31.12.2022 

3 3.2 Впровадити такі модулі ERP: «Основні засоби», 

«Складський облік» та «Собівартість» 

Директор департаменту інформаційних технологій 31.12.2022 
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БЛОК 3. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 

Відповідальна особа – член правління Козлов Д.Ф. 

№ 

з/п 

№ 

цілі 
Завдання  Відповідальний 

Дата 

завершення 

1 3.2 Впровадити нову організаційну структуру Директор департаменту стратегічного планування та 

бізнес-моделювання  

31.12.2022 

2 3.2 Автоматизувати важливі забезпечувальні бізнес-процеси Директор департаменту стратегічного планування та 

бізнес-моделювання  

31.12.2022 

 

КОМПЛАЄНС 

Відповідальна особа – голова правління Чернотицький М.М. 

№ 

з/п 

№ 

цілі 
Завдання  Відповідальний 

Дата 

завершення 

1 3.2 Розробити політику внутрішнього контролю  Начальник управління комплаєнс 31.12.2022 

БЛОК 4. РОБОТА З ПЕРСОНАЛОМ 

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ 

Відповідальна особа – член правління Козлов Д.Ф. 

№ 

з/п 

№ 

цілі 
Завдання  Відповідальний 

Дата 

завершення 

1 3.3 Розробити та впровадити систему мотивацій, компенсацій та 

винагород 

Начальник управління компенсацій та винагород 

департаменту управління людськими ресурсами 

27.12.2022 

2 3.3 Розробити та впровадити процедуру онбордингу  Начальник управління «Академія суспільного 

мовлення» департаменту управління людськими 

ресурсами 

27.12.2022 
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3 3.3 Розробити та впровадити процедуру офбордингу Директор департаменту кадрового адміністрування 27.12.2022 

БЛОК 5. КОМФОРТНІ ТА БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ 

ІНФРАСТРУКТУРА 

Відповідальна особа – член правління Кочубей Р.В. 

№ 

з/п 

№ 

цілі 
Завдання  Відповідальний 

Дата 

завершення 

1 3.7 Замінити вікна на металопластикові у висотній частині 

телецентру «Олівець» 

Заступник директора департаменту сервісу 30.06.2022 

ФІЛІЇ 

Відповідальна особа – член правління Кочубей Р.В. 

№ 

з/п 

№ 

цілі 
Завдання  Відповідальний 

Дата 

завершення 

1 3.7 Розробити план оптимізації приміщень філій  Директор департаменту координації філій  31.12.2022 

БЛОК 6. МЕРЕЖІ МОВЛЕННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК МЕРЕЖ МОВЛЕННЯ 

Відповідальна особа – член правління Кочубей Р.В. 

№ 

з/п 

№ 

цілі 
Завдання  Відповідальний 

Дата 

завершення 

1 3.6 Розпочати мовлення програм радіоканалів Суспільного на 

84 передавачах згідно з ліцензіями, отриманими на 

конкурсах, оголошених рішеннями Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення від 05.08.2021 

та 12.08.2021 

Директор департаменту організації та розвитку мереж 

телерадіомовлення / начальник управління розвитку 

мереж телерадіомовлення департаменту організації та 

розвитку мереж телерадіомовлення  

18.12.2022 

БЛОК 7. СЕРВІСИ 

ФІНАНСОВІ СЕРВІСИ 

Відповідальна особа – член правління Кочубей Р.В. 
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№ 

з/п 

№ 

цілі 
Завдання  Відповідальний 

Дата 

завершення 

1 1–4.3 Забезпечити проведення незалежного аудиту фінансової 

звітності за 2021 рік 

Директор департаменту бухгалтерського обліку 30.04.2022 

ЕКОНОМІЧНІ СЕРВІСИ 

Відповідальна особа – член правління Кочубей Р.В. 

№ 

з/п 

№ 

цілі 
Завдання  Відповідальний 

Дата 

завершення 

1 1–4.3 Розробити проєкт Плану використання бюджетних коштів, 

сформувати помісячний розподіл асигнувань за бюджетною 

програмою «Фінансова підтримка Національної суспільної 

телерадіокомпанії України»  

Директор департаменту управління бюджетом 31.01.2022 

2 1–4.3 Сформувати та надати Держкомтелерадіо пропозиції до 

паспорта бюджетної програми за КПКВ 3802080 на 2022 рік 

Директор департаменту управління бюджетом 28.02.2022 

3 1–4.3 Підготувати проєкт фінансового плану на 2023 рік Директор департаменту управління бюджетом 30.09.2022 

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

Відповідальна особа – член правління Кочубей Р.В. 

№ 

з/п 

№ 

цілі 
Завдання  Відповідальний 

Дата 

завершення 

1 3.7 Провести експертизу вхідної групи телецентру «Олівець» 

(м. Київ, вул. Іллєнка, 42) 

Директор департаменту управління активами 01.09.2022 
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ЮРИДИЧНІ СЕРВІСИ 

Відповідальна особа – голова правління Чернотицький М.М. 

№ 

з/п 

№ 

цілі 
Завдання  Відповідальний 

Дата 

завершення 

1 1–2.5 Уніфікація порядків проведення мистецьких конкурсів в 

АТ «НСТУ» 

Директор юридичного департаменту 31.12.2022 

БЛОК 8. КОМУНІКАЦІЇ 

КОМУНІКАЦІЇ ЗІ ЗМІ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ 

Відповідальна особа – член правління Таранов А.В. 

№ 

з/п 

№ 

цілі 
Завдання  Відповідальний 

Дата 

завершення 

1 1–4.3 Створення репутаційної стратегії Директор департаменту комунікацій зі ЗМІ та 

громадськістю 

15.12.2022 

 

 

ЗВ’ЯЗКИ З УРЯДОМ (GR) 

Відповідальна особа – голова правління Чернотицький М.М. 

№ 

з/п 

№ 

цілі 
Завдання  Відповідальний 

Дата 

завершення 

1 1–4.3 Впровадити GR-функцію Керівник GR-функції 30.05.2022 

 

 

Директор департаменту стратегічного  

планування та бізнес-моделювання Микола КОВАЛЬЧУК 


