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ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом засідання
Наглядової ради АТ «НСТУ»
Від 15 січня 2021 № 50
Голова Наглядової ради

С.В. Остапа

ЗВІТ ПРО РОБОТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «НСТУ»
Члени Наглядової ради АТ «НСТУ»
Від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України:
№
з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

1

Дулапчій Катерина
Миколаївна

Суб’єкт обрання /
призначення

Депутатська група
«Воля народу»,
членство в
Наглядовій раді з
11 липня 2019 року

Інформація про діяльність
як посадової особи інших
юридичних осіб або іншу
діяльність (оплачувану і
безоплатну)
Голова Громадської
організації «Асоціація
журналістів Західної
України», авторка та
ведуча програм

2

2

Малазонія
Лаврентій
Теймуразович

Депутатська фракція
політичної партії
«Опозиційний блок»,
членство в
Наглядовій раді з
19 січня 2017 року

Журналіст, медіаменеджер
та автор низки телепрограм
до 2017 року. Нині
незалежний консультант

3

Миронова Оксана
Володимирівна

Депутатська фракція
партії «Блок Петра
Порошенка»,
членство в
Наглядовій раді з
11 липня 2019 року

PR-консультантка,
здобувачка другого
(магістерського) рівня
вищої освіти за
спеціальністю «публічне
управління та
адміністрування»,
Державний університет
інфраструктури і
технологій

4

Остапа Світлана
Віталіївна (голова)

Депутатська фракція
політичної партії
«Об’єднання
«САМОПОМІЧ»,
членство в
Наглядовій раді з
19 січня 2017 року

Заступник шеф-редактора
порталу «Детектор медіа»,
ГО «Детектор медіа»,
секретар Національної
спілки журналістів
України, членкиня
громадських рад при
Комітеті з питань свободи
слова та інформаційної
політики Верховної Ради
України та
Держкомтелерадіо,
членкиня Комісії з
журналістської етики

3

5

Яворівський
Володимир
Олександрович

Депутатська фракція
політичної партії
«Всеукраїнське
об’єднання
«Батьківщина»,
членство в
Наглядовій раді з
19 січня 2017 року

Автор та ведучий
радіопрограм, письменник,
член колегії Державного
комітету телебачення і
радіомовлення, президент
Міжнародного
благодійного фонду імені
Народного героя України
Марка Паславського

Від громадських об’єднань і асоціацій:
№
з/п

6

Прізвище, ім’я,
по батькові

Глібовицький
Євген
Мирославович

Суспільна сфера ГО

Інформація про діяльність
як посадової особи інших
юридичних осіб або іншу
діяльність (оплачувану і
безоплатну)

Творчість, членство в
Наглядовій раді з
19 січня 2017 року

Співзасновник та керівник
аналітичного центру
«Pro.mova», стратегічний
дорадник, викладач
Українського католицького
університету

4

7

Карякіна Дарія
Сергіївна

Забезпечення прав
національних
меншин, членство в
Наглядовій раді з
19 січня 2017 року

Громадські об’єднання у
сфері забезпечення прав
національних меншин.
Голова правління МГО
«Інтернаціональний союз»,
засновниця та керівниця
ГО «Аутлук», директорка
ТОВ «Аутлук Проджект»

8

Міський Вадим
Васильович
(секретар)

Захист інтересів дітей Директор ГО «Лабораторія
та молоді, членство в демократичних
Наглядовій раді з
трансформацій»
19 січня 2017 року

9

Павліченко
Олександр
Миколайович

Правозахисна сфера,
членство в
Наглядовій раді з
7 грудня 2017 року

Виконавчий директор
Української Гельсінської
спілки з прав людини, член
Громадської ради при
Національній академії
державного управління при
Президентові України

5

Панич Олексій
Олегович

Освіта та наука,
членство в
Наглядовій раді з
19 січня 2017 року

Доктор філософських наук,
кандидат філологічних
наук, професор, провідний
науковий співробітник
НВО «Дух і Літера»

11

Скрипка Наталія
Сергіївна

Захист прав осіб з
особливими
потребами, членство
в Наглядовій раді з
19 січня 2017 року

Виконавча директорка
Громадської спілки
«Всеукраїнське громадське
об’єднання «Національна
Асамблея людей з
інвалідністю України»

12

Романюк Оксана
Миколаївна

Журналістика,
членство в
Наглядовій раді з
29 жовтня 2020 року

Виконавча директорка
ГО «Інститут масової
інформації», членкиня
Комісії з журналістської
етики

10

6

13

Бобиренко Віктор
Анатолійович

Місцеве
самоврядування,
членство в
Наглядовій раді з
29 жовтня 2020 року

Експерт з гуманітарної та
молодіжної політики,
тренер, публіцист,
ексначальник Управління у
справах молоді та спорту
Сумської ОДА

Члени Наглядової ради, які вибули у 2020 році:
Хохич Ігор Михайлович Депутатська група
(заступник голови)
«Відродження», членство
у Наглядовій раді з
19 січня 2017 року до
30 січня 2020 року

Голова громадської
організації
«Всеукраїнський
молодіжний рух
«Відповідальність
починається з мене»

Козак В’ячеслав
Вячеславович

Старший викладач
Київського університету
імені Бориса Грінченка

Депутатська фракція
Радикальної партії Олега
Ляшка, членство в
Наглядовій раді з
19 січня 2017 року до
01 жовтня 2020 року

План роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2020 рік, затверджений
протоколом засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» від 11 лютого 2020 року
№ 39, виконано на 100 %.
Засідання Наглядової ради АТ «НСТУ»
Відповідно до Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення
України» засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» проводяться за потреби, але
не рідше одного разу на квартал.
За 2020 рік проведено 11 засідань Наглядової ради АТ «НСТУ», на яких
було розглянуто 76 питань.
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Система прийняття рішень та структура Наглядової ради
Склад Наглядової ради та незалежність її членів
Склад Наглядової ради – 17 осіб: 9 членів обрано на конференціях
громадських об’єднань за напрямами діяльності, визначеними Законом України
«Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», а також по одному
представнику від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України. Члени
Наглядової ради АТ «НСТУ» здійснюють свої повноваження на безоплатній
основі.
Усі члени Наглядової ради мають бути незалежними у своїй роботі. Член
Наглядової ради АТ «НСТУ», який до призначення на посаду був членом будьякої політичної партії, на час здійснення своїх повноважень зупиняє членство в
цій партії. Він не може брати участь у партійній діяльності чи виконувати
доручення партії, будь-якого її органу або посадової особи.
Система прийняття рішень
Засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» вважається правомочним, якщо на
ньому присутні дві третини її членів. Рішення ухвалюються простою більшістю
голосів членів Наглядової ради АТ «НСТУ», присутніх на засіданні. Рішення
про обрання та припинення повноважень голови і членів правління, голови,
заступника та секретаря Наглядової ради, голови і членів Ревізійної комісії
ухвалюються більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради
АТ «НСТУ».
Наглядова рада не втручається в поточну господарську діяльність
компанії.
Комітети Наглядової ради АТ «НСТУ»
У складі Наглядової ради функціонують 2 постійні комітети. Комітети
утворені та діють на підставі положень про комітети Наглядової ради
АТ «НСТУ».
Комітет з питань призначень і винагород посадових осіб
Склад (7 осіб): Євген Глібовицький (голова), Вадим Міський, Світлана
Остапа, Наталія Скрипка, Оксана Миронова, Олексій Панич, Віктор Бобиренко.
Обсяг повноважень комітету:
1) розроблення та періодичний перегляд
положення) товариства з питань призначень;

політики

(внутрішнього

2) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою
кандидатур на заміщення вакантних посад у правлінні;
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3) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи голови
правління, правління та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо будь-яких
змін;
4) періодичне оцінювання голови та членів правління на відповідність
кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання Наглядовій
раді товариства;
5) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу
кожного з її комітетів;
6) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил
(кодексу) етичної поведінки посадових осіб товариства;
7) забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів
Наглядової ради та правління;
8) вивчення політики правління товариства щодо добору та призначення
осіб, які здійснюють управлінські функції в товаристві;
9) погодження кандидатур осіб, які здійснюють управлінські функції, за
поданням голови правління;
10) попереднє погодження будь-яких пропозицій щодо призначення
посадових осіб товариства, призначення яких належить до компетенції
Наглядової ради відповідно до закону чи статуту товариства;
11) розроблення та періодичний перегляд
положення) товариства з питань винагороди;

політики

(внутрішнього

12) внесення пропозицій Наглядовій раді щодо винагороди голови та
членів правління;
13) надання пропозицій до Наглядової ради щодо форм та істотних умов
договорів та контрактів для голови та членів правління;
14) надання пропозицій до Наглядової ради щодо ключових показників
ефективності та організація процедур періодичної оцінки їх виконання членами
правління товариства;
15) надання загальних рекомендацій правлінню щодо рівня та структури
винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
16) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють
управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій правлінням;
17) надання пропозицій до Наглядової ради щодо присудження відзнаки
Наглядової ради акціонерного товариства «Національна суспільна
телерадіокомпанія України».
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Комітет з питань аудиту
Склад (5 осіб): Вадим Міський (голова), Олександр Павліченко, Катерина
Дулапчій, Оксана Миронова, Оксана Романюк.
Обсяг повноважень комітету:
1) здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається
товариством, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських
методів, що використовуються товариством та юридичними особами, що
перебувають під контролем товариства;
2) перегляд не менше одного разу на рік ефективності здійснення
внутрішнього аудиту та систем управління ризиками;
3) надання рекомендацій щодо підбору, призначення, перепризначення та
звільнення керівника служби внутрішнього аудиту та відділу бюджету або
іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування;
4) складання проєкту бюджету Наглядової ради та подання правлінню з
метою його врахування у фінансовому плані товариства на відповідний рік;
5) надання рекомендацій Наглядовій раді щодо підбору, призначення,
перепризначення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) та
умов договору з ним;
6) контроль незалежності та об’єктивності зовнішнього аудитора
(аудиторської фірми) відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг;
7) встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів
послуг, які не підлягають аудиту та які виключені або допустимі після перевірки
комітетом або допустимі без рекомендації комітету;
8) перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості
реагування керівництва на рекомендації, надані у письмовій формі зовнішнім
аудитором (аудиторською фірмою);
9) дослідження проблем, що можуть бути підставою для будь-якого
звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), та надання
рекомендацій щодо будь-яких необхідних дій.
Засідання Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ»
За 2020 рік проведено 11 засідань Комітету з питань аудиту Наглядової
ради АТ «НСТУ», на яких було розглянуто 35 питань.
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Засідання Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб
Наглядової ради АТ «НСТУ»
За 2020 рік проведено 9 засідань Комітету з питань призначень та
винагород посадових осіб Наглядової ради АТ «НСТУ», на яких було розглянуто
37 питань.
Рішення та документи, ухвалені у 2020 році
1. Затверджено Положення про корпоративного секретаря АТ «НСТУ».
2. Схвалено проєкт Положення про апарат Наглядової ради АТ «НСТУ».
3. Затверджено План роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2020 рік.
4. Затверджено Звіт Наглядової ради АТ «НСТУ» за 2019 рік.
5. Затверджено щорічний (загальний) звіт про діяльність АТ «НСТУ» за
2019 рік.
6. Затверджено цільові показники роботи АТ «НСТУ» на 2020–2022 роки.
7. Увільнено від обов’язків голови Ревізійної комісії АТ «НСТУ» Євченко
Наталію Григорівну, залишено її членом Ревізійної комісії.
8. Обрано Пальнікова Олександра Володимировича головою Ревізійної
комісії АТ «НСТУ».
9. Затверджено Кодекс поведінки та етики АТ «НСТУ». Проєкт зазначеного
Кодексу був розроблений за підтримки Офісу Ради Європи в Україні, потім
відбулися обговорення проєкту Кодексу в колективах компанії. Робоча група з
представників Наглядової ради та представників менеджменту працювала над
проєктом Кодексу багато місяців.
10. Схвалено рекомендації Служби внутрішнього аудиту з метою покращення
діяльності та уникнення ризиків для АТ «НСТУ».
11. Затверджено Звіт про результати діяльності Служби внутрішнього аудиту
АТ «НСТУ» за 2019 рік.
12. Затверджено Річний план діяльності АТ «НСТУ» на 2020 рік.
13. Затверджено Положення про винагороду членів правління АТ «НСТУ».
14. Направлено звернення до Прокуратури міста Києва про ознаки порушення
при відчуженні у 2009 році службової квартири № 82 за адресою м. Київ,
вул. Будищанська, буд. 5.
15. Доручено правлінню АТ «НСТУ» провести претензійно-позовну роботу
щодо виселення осіб, які втратили право користування службовими квартирами.
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16. Доручено Службі внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» дослідити питання
збереження і використання службового житлового фонду під час проведення
планових контрольних заходів у ІІ кварталі 2020 року.
17. Визначено ПрАТ «Аудиторська фірма «Де Візу» для проведення аудиту
фінансової звітності (ПАТ «НСТУ») АТ «НСТУ» за період з 01.01.2019 по
31.12.2019 та станом на 31.12.2019, складеної відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності.
18. Затверджено Звіт про винагороду членів виконавчого органу (правління)
ПАТ «НСТУ» за 2019 рік.
19. Затверджено Річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за
2019 рік.
20. Погоджено Звіт про фінансово-господарську діяльність ПАТ «НСТУ»
(річний звіт) за 2019 рік, подано його на затвердження акціонеру та забезпечено
подання затвердженого Звіту про фінансово-господарську діяльність ПАТ «НСТУ»
(річного звіту) за 2019 рік до Кабінету Міністрів України.
21. Розроблено та затверджено нову редакцію Положення про Ревізійну
комісію АТ «НСТУ».
22. Схвалено рекомендації Служби внутрішнього аудиту за результатами
аудиту ефективності використання коштів телерадіокомпанії на закупівлю
інформаційно-консультаційних послуг за період з 19.01.2017 по 30.09.2019 з метою
покращення діяльності та уникнення ризиків для ПАТ «НСТУ».
23. Затверджено Узагальнений звіт про результати роботи Служби
внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ» за I квартал 2020 року.
24. Затверджено Звіт корпоративного секретаря за І квартал 2020 року.
25. Затверджено новий склад дорадчого органу – Керівного комітету із
нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами
організаційного аудиту ПАТ «НСТУ».
26. Погоджено висновок Ревізійної комісії за результатами перевірки
фінансової звітності ПАТ «НСТУ» за 2019 рік та передано його на затвердження
акціонеру.
27. Погоджено акти приймання-передачі наданих послуг із головою та
членами Ревізійної комісії телерадіокомпанії.
28. Доручено Ревізійній комісії ПАТ «НСТУ» проведення позапланової
перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «НСТУ» за І півріччя
2020 року.
29. Погоджено змінений Фінансовий план ПАТ «НСТУ» на 2020 рік та
подано його на затвердження акціонеру.
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30. Затверджено Звіт корпоративного секретаря за ІІ квартал 2020 року.
31. Затверджено Умови та критерії відбору суб’єкта аудиторської діяльності
для проведення зовнішнього аудиту АТ «НСТУ» за 2020 рік.
32. Погоджено Фінансовий план АТ «НСТУ» на 2021 рік та подано його на
затвердження акціонеру.
33. Затверджено Узагальнений звіт про результати роботи Служби
внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за II квартал 2020 року.
34. Затверджено зміни до Ризик-орієнтованого річного плану аудиту
АТ «НСТУ» на 2020 рік.
35. Схвалено рекомендації Служби внутрішнього аудиту за результатами
аудиту проєктів ПАТ «НСТУ», що виконуються за грантові кошти за період з
01.01.2017 по 30.09.2019, з метою покращення діяльності та уникнення ризиків для
ПАТ «НСТУ».
36. Затверджено програму позапланової перевірки фінансово-господарської
діяльності ПАТ «НСТУ» за І півріччя 2020 року.
37. Ініційовано розроблення змін та доповнень до Кодексу корпоративного
управління ПАТ «НСТУ» та утворено робочу групу за участю уповноважених
представників.
38. Призначено члена Редакційної ради телерадіокомпанії.
39. Схвалено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1996 р.
№ 539-р» та подано звернення до Держкомтелерадіо з пропозицією щодо подання
проєкту розпорядження до Кабінету Міністрів України.
40. Визначено компанію ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» зовнішнім аудитором
для проведення аудиту фінансової звітності АТ «НСТУ» за період з 01.01.2020 по
31.12.2020 та станом на 31.12.2020.
41. Погоджено висновок Ревізійної комісії АТ «НСТУ» за результатами
позапланової перевірки фінансової звітності АТ «НСТУ» за І півріччя 2020 року та
передано його на затвердження акціонеру.
42. Погоджено акти приймання-передачі наданих послуг з головою та
членами Ревізійної комісії АТ «НСТУ».
43. Схвалено рекомендації Служби внутрішнього аудиту за результатами
аудиту виробництва та управління телевізійним контентом з метою покращення
діяльності та уникнення ризиків для АТ «НСТУ».
44. Затверджено Узагальнений звіт про результати роботи Служби
внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за III квартал 2020 року.
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45. Затверджено зміни до Ризик-орієнтованого річного плану аудиту
АТ «НСТУ» на 2020 рік.
46. Затверджено зміни до Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2020 рік.
47. Схвалено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення
зміни до деяких актів Кабінету Міністрів України».
48. Затверджено Звіт корпоративного секретаря АТ «НСТУ» за ІІІ квартал
2020 року.
49. Затверджено Річний план діяльності АТ «НСТУ» на 2021 рік.
50. Затверджено План роботи Наглядової ради АТ «НСТУ» на 2021 рік.
51. Затверджено Положення про періодичну оцінку правління АТ «НСТУ».
Утворено робочу групу для розроблення Положення про періодичну оцінку
правління АТ «НСТУ» в складі представників Наглядової ради, представників
правління та менеджменту. Робоча група плідно працювала багато місяців і
підготувала проєкт Положення.
52. Схвалено Концепцію дитячого та підліткового мовлення АТ «НСТУ». На
одному із засідань Наглядової ради було прийнято за основу Концепцію дитячого
та підліткового мовлення. За результатами обговорення на засіданні Наглядової
ради, у колі молодіжних організацій та з працівниками компанії документ було
доопрацьовано. Концепція визначає засадничі принципи і напрями роботи з
дитячою та підлітковою аудиторіями Суспільного мовлення. До Концепції
дитячого та підліткового мовлення АТ «НСТУ» було додано декілька пунктів щодо
посилення співпраці з провідними українськими молодіжними організаціями, а
також міжнародними молодіжними організаціями, представленими в Україні,
зокрема в проведенні подій, завдання правлінню розглянути доцільність
виробництва спеціалізованого контенту для молодіжної аудиторії, старшої за 18
років, а також приведено термінологію у відповідність до законодавства.
53. Схвалено проєкт нової редакції Кодексу (принципів) корпоративного
управління АТ «НСТУ». Наглядова рада АТ «НСТУ» погодила Кодекс
корпоративного управління на засіданні 08 листопада 2017 року та передала його
на затвердження акціонеру. З того часу відбулися зміни в законодавчому та
правовому полях, які зумовили необхідність внесення змін до Кодексу
корпоративного управління. Наглядова рада АТ «НСТУ» в серпні 2020 року
прийняла рішення про розроблення змін та доповнень до Кодексу корпоративного
управління та утворення робочої групи. До складу робочої групи увійшли усі
зацікавлені сторони, а саме: представники акціонера, члени Наглядової ради
АТ «НСТУ», члени та представники правління АТ «НСТУ», очільники органів
контролю АТ «НСТУ», корпоративний секретар АТ «НСТУ». Також було залучено
стороннього експерта – голову правління Професійної асоціації корпоративного
управління Олександра Окунєва. Робоча група провела низку засідань, на яких було
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розглянуто та опрацьовано всі пропозиції. За результатами діяльності робочої групи
було розроблено проєкт нової редакції Кодексу (принципів) корпоративного
управління. Метою Кодексу (принципів) корпоративного управління є: довести до
відома громадськості, ділових партнерів, інвесторів та інших стейкхолдерів
інформацію про модель корпоративного управління компанії; усунути прогалини у
врегулюванні питань корпоративного управління компанії чинним законодавством,
зокрема деталізувати та конкретизувати ті питання, що мають бути вирішені
акціонером; задати напрям розвитку моделі корпоративного управління компанії в
майбутньому, визначити проблеми корпоративного управління та шляхи їхнього
вирішення.
54. Обрано оцінщика майна для проведення незалежної експертної оцінки
майна з метою встановлення справедливої вартості активів нерухомого майна
АТ «НСТУ».
55. Затверджено Умови і розміри оплати праці працівників АТ «НСТУ».
56. Затверджено Узагальнений звіт про результати роботи Служби
внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за IV квартал 2020 року.
57. Затверджено Ризик-орієнтований річний план аудиту АТ «НСТУ» на
2021 рік.
58. Затверджено Бюджет Служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» на
2021 рік.
59. Затверджено Звіт корпоративного секретаря за ІV квартал 2020 року.
Робочі зустрічі
1. Робоча зустріч членів Комітету Верховної Ради України з питань
гуманітарної та інформаційної політики, членів Наглядової ради та правління
АТ «НСТУ», яка відбулася 14 травня 2020 року.
2. Робоча зустріч членів Комітету Верховної Ради України з питань
гуманітарної та інформаційної політики, членів Наглядової ради та правління
АТ «НСТУ», яка відбулася 22 травня 2020 року.
3. Робоча зустріч Міністра культури та інформаційної політики
Олександра Ткаченка з членами Наглядової ради та правління АТ «НСТУ», яка
відбулася 25 червня 2020 року.
4. 16 листопада у будівлі Українського радіо на Хрещатику, 26 відкрили
Київський хаб Академії суспільного мовлення. Концепцію хабів і їхнє
облаштування вдалося реалізувати за підтримки Представництва Європейського
Союзу, Deutsche Welle, BBC Media Action та МЗС Німеччини. На відкритті були
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присутні голова Наглядової ради Світлана Остапа та секретар Наглядової ради
Вадим Міський.
5. 13 березня проведено публічне обговорення впровадження Концепції
регіонального мовлення АТ «НСТУ».
6. Участь у роботі робочої групи з питань функціонування регіонального
інформаційного мовлення ПАТ «НСТУ» у контексті інформаційної безпеки
України, що утворена при парламентському Комітеті з питань гуманітарної та
інформаційної діяльності (відбулося кілька засідань).
7. 19 жовтня – онлайн-дискусія «Потужний та фінансово-стабільний
Суспільний мовник – невід’ємна частина демократичного суспільства». Захід
організував Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та
інформаційної політики у співпраці з АТ «НСТУ» і проєктом «Європейський
Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні».
Участь у заході взяли голова Наглядової ради Світлана Остапа та секретар
Наглядової ради Вадим Міський.
8. 30 листопада – онлайн-дискусія «Вибори незалежної та професійної
наглядової ради та її роль для успіху Суспільного мовника», що організована
Комітетом Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної
політики та Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення за
підтримки проєкту «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для
підтримки свободи медіа в Україні».
Офіційні заяви Наглядової ради АТ «НСТУ»
Заява Наглядової ради АТ «НСТУ» щодо арешту рахунків АТ «НСТУ», що
був накладений 18 лютого 2020 року, та відкритого виконавчого провадження
щодо стягнення з компанії боргу в розмірі понад 10 млн євро на користь
акціонерного товариства «Євроньюз».
Інша діяльність Наглядової ради АТ «НСТУ»
Члени Наглядової ради АТ «НСТУ» захищали належний рівень
фінансування Суспільного мовника; розробляли законодавчі пропозиції та
пропозиції до урядових рішень; брали участь у публічних заходах,
конференціях, зустрічах з парламентськими фракціями; надавали відповіді на
звернення народних депутатів, громадських організацій, слухачів та глядачів.
За звітний період Наглядовою радою АТ «НСТУ» опрацьовано 206 вхідних
листів від громадян, підприємств, органів державної влади та громадських
організацій і підготовлено та направлено адресатам 144 вихідних листи.
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Відвідування засідань
членами Наглядової ради АТ «НСТУ» у 2020 році
№
Ім’я, прізвище 11.02 28.02 16.03 29.05 03.07 10.08 28.08 15.10 24.11 09.12 21.12
п/п

Всього
неявок

1

Євген
Глібовицький

2

Катерина
Дулапчій

3

В’ячеслав
Козак

4

Дарія
Карякіна

5

Лаврентій
Малазонія

6

Вадим
Міський

_

7

Оксана
Миронова

_

8

Світлана
Остапа

_

9

Олександр
Павліченко

_
Н

1

Вибув

_
Н

1

Н

1

Н

1

10 Олексій

_

Панич
11 Наталія

Скрипка
12 Володимир

Яворівський
13 Оксана

Романюк
14 Віктор

Бобиренко

Н

_
Н

Н

Н

Н

4

