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Звіт корпоративного секретаря за ІV квартал 2020 року 

Цей звіт підготовлено на виконання пункту 6.1. Положення про 

корпоративного секретаря 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 Зміст доручення Кому 

доручили 

Термін 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

№ 39 від 

11.02.2020 

Доручити подати 

до Наглядової 

ради 

ПАТ «НСТУ» 

проєкт Річного 

плану діяльності 

ПАТ «НСТУ» на 

2021 рік 

Правління До 20 

листопада 2020 

року. 

 

Виконано 

№ 44 від 

10.08.2020 

Доручити 

забезпечити 

проведення 

Первинної оцінки 

ризиків ПАТ 

«НСТУ»  

Правління До листопада 

2020 року 

Виконано 



№ 46 від 

15.10.2020 Доручити 

поінформувати 

про обрання 

суб’єкта 

аудиторської 

діяльності, який 

надаватиме 

послуги з аудиту 

фінансової 

звітності, 

Національну 

комісію з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

(далі – НКЦПФР), 

шляхом 

направлення в 

НКЦПФР у 

паперовому та 

електронному 

вигляді заповненої 

форми, яка 

затверджена 

рішенням 

НКЦПФР від 

31.01.2019 № 43, 

та забезпечити 

розкриття цієї 

інформації на 

офіційному сайті 

АТ «НСТУ». 

Голова 

правління, 

корпоративний 

секретар АТ 

«НСТУ» 

Термін не 

встановлювався 

Виконано 

 Доручити 

підготувати та 

подати план 

заходів щодо 

виконання 

рекомендацій 

Ревізійної комісії 

АТ «НСТУ», 

наданих за 

Правління 

АТ «НСТУ» 

На наступне 

засідання 

Наглядової 

ради АТ 

«НСТУ» 

Виконано 



результатами 

позапланової 

перевірки 

фінансової 

звітності 

ПАТ «НСТУ» за І 

півріччя 2020 

року. 

 

 Доручити 

забезпечити 

оприлюднення на 

офіційному 

вебсайті 

телерадіокомпанії 

затвердженого 

висновку 

Ревізійної комісії 

АТ «НСТУ». 

 

Голова 

правління, 

корпоративний 

секретар АТ 

«НСТУ» 

Після 

затвердження 

висновку 

Ревізійної 

комісії АТ 

«НСТУ» 

акціонером 

Виконано 

 Доручити 

розробити та 

подати Службі 

внутрішнього 

аудиту план 

коригувальних дій 

відносно 

виявлених 

зауважень аудиту 

виробництва та 

управління 

телевізійним 

контентом 

Правління АТ 

«НСТУ» 

До 30 жовтня 

2020 року 

Виконано 30 

жовтня 2020 

року 

 Забезпечити 

моніторинг 

виконання 

правлінням АТ 

«НСТУ» 

рекомендацій за 

результатами 

аудиту 

Начальник 

Служби 

внутрішнього 

аудиту АТ 

«НСТУ» 

Термін не 

встановлювався 

Виконується 

на постійній 

основі 



виробництва та 

управління 

телевізійним 

контентом 

відповідно до 

вимог Процедури 

моніторингу 

виконання 

рекомендацій 

Служби 

внутрішнього 

аудиту 

АТ «НСТУ», 

 Доручити 

оприлюднити на 

офіційному 

вебсайті АТ 

«НСТУ» зміни до 

Річного плану 

діяльності АТ 

«НСТУ» на 2020 

рік 

Правління АТ 

«НСТУ» 

28 жовтня 2020 

року 

Виконано 

 Доручити 

звернутися до 

Міністерства 

культури та 

інформаційної 

політики України 

з пропозицією 

щодо подання в 

установленому 

порядку на 

розгляд Уряду 

проєкту постанови 

Кабінету 

Міністрів України 

«Про внесення 

зміни до деяких 

актів Кабінету 

Міністрів 

України». 

Голова 

Наглядової 

ради АТ 

«НСТУ» 

Термін не 

встановлювався 

Виконано 

22.10.20 



 Доручити 

звернутися до 

Міністерства 

культури та 

інформаційної 

політики України 

з пропозицією 

щодо подання в 

установленому 

порядку Уряду 

проєкту 

розпорядження 

Кабінету 

Міністрів України 

«Про скорочення 

строку дії 

обмежень» 

Голова 

Наглядової 

ради АТ 

«НСТУ» 

Термін не 

встановлювався 

Виконано 

22.10.20 

№ 47 від 

24.11.20 

Оприлюднити 

Річний план 

діяльності 

АТ «НСТУ» на 

2021 рік на 

офіційному сайті 

АТ «НСТУ» 

Правління АТ 

«НСТУ» 

Термін не 

встановлювався 

Виконано 

№ 48 від 

09.12.20 

Доручити 

підписати договір 

з оцінювачем 

майна – ТОВ 

«Актив Експерт» з 

дотриманням усіх 

вимог чинного 

законодавства у 

сфері публічних 

закупівель 

Правління АТ 

«НСТУ» 

Термін не 

встановлювався 

В стадії 

виконання, 

планується 

підписати на 

наступному 

тижні 

ІІ. Про дотримання органами управління Товариства внутрішніх 

корпоративних процедур  

Корпоративним секретарем відповідно до вимог Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних паперів (затверджене рішенням 

НКЦПФР від 03.12.2013  № 2826) забезпечувалось своєчасне розкриття 

інформації. Так, забезпечено розкриття інформації щодо: 

- Припинення повноважень члена Наглядової ради В.Козака; 



- Призначення члена Наглядової ради В.Бобиренко; 

- Призначення члена Наглядової ради О.Романюк. 

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 четвертого  кварталу 2020 року підготовлено 

пропозиції для внесення змін до Кодексу корпоративного управління. 

Організовано два засідання робочої групи з цих питань. Нова редакція Кодексу 

корпоративного управління схвалена Наглядовою радою (протокол № 48 від 

09.12.2020) та направлена на розгляд акціонера.  

Забезпечено взаємодію з акціонером в частині приведення у відповідність 

положення про Наглядову раду АТ «НСТУ», нову реакцію якого затверджено 

наказом Держкомтелерадіо від 03.11.2020 № 102. 

Взято участь в роботі робочої групи та внесено пропозиції до проєкту 

Положення про періодичну оцінку правління АТ «НСТУ». Вказане положення 

затверджено рішенням Наглядової ради від 24.11.2020 року (протокол № 47). 

Спільно з юридичним департаментом АТ «НСТУ» підготовлено проєкт 

наказу про взаємодію самостійних структурних підрозділів та філій АТ «НСТУ» 

щодо питання розкриття особливої інформації емітентом цінних паперів. 

Інше: 

Корпоративним секретарем спільно із апаратом Наглядової ради за 

четвертий квартал 2020 року: 

1. Забезпечено правову та організаційно-технічну підготовку і проведення 

4-х засідань Наглядової ради АТ «НСТУ» та 5-ти засідань комітетів Наглядової 

ради. 

2. Забезпечено опрацювання 39 вхідних листів від громадян, підприємств, 

органів державної влади та громадських  організацій. 

3. Опрацьовано та підготовлено проєкти 25 вихідних листів на адресу 

громадян, підприємств, установ та громадських організацій. 

4. У робочому порядку готувались документи та надавались консультації 

членам Наглядової ради з питань роботи АТ «НСТУ». 

 

Корпоративний секретар                                      Микола ДРОЗДОВСЬКИЙ 


