
Додаток 5

до протоколу засідання 

Наглядової ради ПАТ «НСТУ»

від 3 липня 2020 року № 43

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Наглядової ради

від 03 липня 2020 року № 43

Голова Наглядової ради                                   С.В. Остапа

Звіт корпоративного секретаря за ІІ квартал 2020 року

Цей  звіт  підготовлено  на  виконання  пункту  6.1.  Положення  про  корпоративного
секретаря  публічного  акціонерного  товариства  «Національна  суспільна  телерадіокомпанія
України» (далі  –  Положення),  згідно з  яким корпоративний секретар щоквартально звітує
перед Наглядовою радою про результати своєї діяльності. 

І.  Про  стан  виконання  органами  управління  та  підзвітними  підрозділами  рішень

Наглядової ради

          Таблиця 1
Протокол 
засідання 
Наглядово
ї ради

Зміст рішення Виконавець Термін 
виконання

Стан 
виконання

№ 39 від 
11.02.2020

Доручити підготувати 
Умови та розміри оплати 
праці працівників ПАТ 
«НСТУ» з урахуванням 
переходу на грейдингову 
систему оплати праці 

Правління До 1 липня 
2020 року

В процесі 
виконання. 
Запланована 
дата виконання 
28.09.2020 

№ 40 від 
28.02.20

В двомісячний термін 
розробити та впровадити 
систему показників, на 
підставі яких 
здійснюватиметься 
розподіл суми (розмірів) 
преміювання

Правління До 1 травня 
2020 року

Виконано 
частково.
Система 
показників 
розроблена. 
Впровадження 
потребує 
внесення змін 
до 



Колективного 
договору. 
Видано наказ 
від 09.06.2020 
№270 року про 
утворення 
робочої комісії з
підготовки 
проєкту змін до 
колективного 
договору.

Доручити дослідити 
питання збереження і 
використання службового 
житлового фонду під час 
проведення планових 
контрольних заходів у ІІ 
кварталі 2020 року.

Службі 
внутрішнього 
аудиту

ІІ квартал Аудит 
розпочато 
29.05.2020, 
дата завершення
– 21.08.2020

Доручити  провести
претензійно-позовну
роботу  щодо  виселення
осіб,  що  втратили  право
користування  службовими
квартирами.

Правління
Термін  не
встановлено

Підготовлено та
подано  до
Дарницького
районного  суду
м. Києва:
- позов
про  виселення
Якушева О.В. та
Якушевої  М.О.
(справа  
№753/10023/20)
;
- позов
про  виселення
Ромашко Л.І. та
Ромашко  К.В.
(справа  
№753/10028/20).
Два  позови  в
процесі



підготовки
(триває  збір
необхідних
документів).

№ 42 від 
29.05.20 Доручити  забезпечити

розміщення  Звіту  про
винагороду  членів
Виконавчого  органу
(Правління)  Публічного
акціонерного  товариства
«Національна  суспільна
телерадіокомпанія
України»  за  2019  рік  на
офіційному  веб-сайті
Товариства  та  розкриття
інформації

Правління, 
корпоративни
й секретар

29.05.20 Виконано 
29.05.20

Доручити  забезпечити
подання  затвердженої
Річної  інформації  емітента
цінних паперів (річний звіт)
за 2019 рік в установленому
порядку  до  НКЦПФР  та
його  оприлюднення  на
офіційному  веб-сайті
Товариства

Голова 
правління, 
корпоративни
й секретар

29.05.20 Виконано 
29.05.20

Доручити  розробити  та
подати  Службі
внутрішнього  аудиту  план
коригувальних дій відносно
виявлених  зауважень
аудиту  ефективності
використання  коштів  ПАТ
«НСТУ»  на  закупівлю
інформаційно-
консультаційних  послуг  за
період  з  19.01.2017  по
30.09.2019

Правління 17.06.2020
року

Виконано

ІІ.  Про  дотримання  органами  управління  Товариства  внутрішніх  корпоративних

процедур 
Корпоративним  секретарем  за  допомогою  підрозділів,  що  функціонально

підпорядковані правлінню забезпечувалось своєчасне розкриття інформації емітента цінних
паперів. 

Протягом звітного кварталу проводилась  робота з підготовки річного звіту емітента
цінних паперів  за 2019 рік,  строки подання та  затвердження якого було відтерміновано у



зв’язку  із  заходами  по  запобіганню  коронавірусу  в  Україні.  За  поданням  корпоративного
секретаря  річний  звіт  емітента  цінних  паперів  за  2019  рік  розглянуто  та  затверджено
Наглядовою  радою  ПАТ  «НСТУ»  (Протокол  Наглядової  ради  №  42  від  29.05.20).
Корпоративним секретарем у встановленому порядку забезпечено подання вказаного звіту до
Національної  комісії  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку.  Від  Національної  комісії  з
цінних паперів та фондового ринку одержано підтвердження про успішне прийняття
вказаного звіту. 

Також організовано оприлюднення річного звіту емітента цінних паперів за 2019 рік
на корпоративному сайті Товариства. 

На виконання рішення Наглядової ради від 29.05.20 №42 корпоративним секретарем
спільно  з  правлінням  забезпечено  розміщення  Звіту  про винагороду  членів  Виконавчого
органу  (Правління)  Публічного  акціонерного  товариства  «Національна  суспільна
телерадіокомпанія України» за 2019 рік на офіційному веб-сайті Товариства та інформування
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у встановленому порядку.

Забезпечено своєчасну взаємодію, складання та підписання 3 актів виконаних робіт з
Національним  депозитарієм  України.  Здійснювався  моніторинг  вчасної  оплати  послуг
Національного депозитарію України.

ІІІ.  Про  розроблення  або  внесення  змін  до  внутрішніх  документів,  що  регулюють
діяльність Товариства

Корпоративним секретарем спільно із головним юрисконсультом апарату Наглядової
ради протягом другого кварталу 2020 року:

 Розроблено  проєкти  додаткових  угод  до  контрактів  працівників  Служби
внутрішнього аудиту.

 У зв’язку із припиненням повноважень підготовлено проєкт додаткової угоди
до контракту з членом правління Р.Никоненко.

 Підготовлено акти приймання-передачі наданих послуг: із головою та членами
Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ».

 Підготовлено проекти додатків  до договорів з головою Ревізійної комісії та з
членами Ревізійної  комісії  публічного акціонерного товариства «Національна
суспільна телерадіокомпанія  України» у зв’язку з  необхідністю проведенням
позапланової перевірки Фінансово-господарської діяльності ПАТ «НСТУ» за І
півріччя 2020 року.

З метою затвердження  зазначених документів підготовлено відповідні проєкти рішень
профільних комітетів та Наглядової ради.

Інше:

Корпоративним  секретарем  спільно  із  апаратом  Наглядової  ради  за  другий
квартал 2020 року:

1.  Забезпечено  правову та  організаційно-технічну  підготовку  і  проведення   одного
засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» та двох засідань комітетів Наглядової ради.

2.  Забезпечено  опрацювання  38 вхідних  листів  від  громадян,  підприємств,  органів
державної влади та громадських  організацій.

3.  Опрацьовано  та  підготовлено  проєкти  20 вихідних  листів  на  адресу  громадян,
підприємств, установ та громадських організацій.



4.  У  робочому  порядку  надано  консультацію  завідувачу  сектору  управління
державним  майном  та  корпоративними  правами  держави  Держкомтелерадіо  відносно
розмежування компетенції органів управління ПАТ НСТУ в сфері управління майном.

Корпоративний секретар                                                   Микола Дроздовський


