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Додаток № 4 до Протоколу № 39 

засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» 

від 11 лютого 2020 року 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наглядовою радою 

ПАТ «НСТУ» 

Протокол № 39 

від 11 лютого 2020 року 

 

Голова Наглядової ради 

 

ОСТАПА С.В. _______________ 

 

 

 

 

Звіт про роботу Наглядової ради за 2019 рік 

 

Відповідно до Закону «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України»  

засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» проводяться за потреби, але не рідше  

одного разу на квартал. 

Засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» 

За 2019 рік проведено 13 засідань Наглядової ради ПАТ «НСТУ», на 

яких було розглянуто 101 питання. 
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Члени Наглядової ради ПАТ «НСТУ» 

 

Від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України: 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

Депутатська фракція 

або група 

Місце роботи 

1 Дулапчій Катерина 

Миколаївна 

 

Депутатська група 

«Воля народу», 

Членство в Наглядовій 

раді з 11 липня 

2019 року 

Голова Громадської 

організації «Асоціація 

журналістів Західної 

України», авторка та 

ведуча програм 

2 Козак В’ячеслав 

Вячеславович 

 

Депутатська фракція 

Радикальної партії 

Олега Ляшка, членство 

в Наглядовій раді з 

19 січня 2017 року 

Старший викладач 

Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

3 Малазонія  

Лаврентій 

Теймуразович 

 

 

Депутатська фракція 

політичної партії 

«Опозиційний блок», 

членство в Наглядовій 

раді з 19 січня 

2017 року 

Журналіст. Медіа-

менеджер та автор 

низки телепрограм до 

2017 року. Нині – 

незалежний 

консультант 
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4 Миронова Оксана 

Володимирівна 

 

 

Депутатська фракція 

партії «Блок Петра 

Порошенка», членство в 

Наглядовій раді з 

11 липня 2019 року 

PR-консультант, 

здобувачка другого 

(магістерського) рівня 

вищої освіти за 

спеціальністю 

«публічне управління та 

адміністрування», 

Державний університет 

інфраструктури і 

технологій 

5 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» 

6 Хохич  

Ігор Михайлович 

(заступник голови) 

 

Депутатська група 

«Відродження», 

членство в Наглядовій 

раді з 19 січня 

2017 року 

Голова Громадської 

спілки «Люди 

справи» 
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7 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 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

Суспільна сфера ГО Місце роботи 

8 Глібовицький  

Євген 

Мирославович 

 

Творчість, членство в 

Наглядовій раді з 

19 січня 2017 року 

Співзасновник та 

керівник аналітичного 

центру «pro.mova», 

стратегічний 

дорадник, викладач 

Українського 

католицького 

університету 

9 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 «Інтер-

національний союз». 

Засновниця та 

керівниця ГО «Аутлук». 

Директор ТОВ «Аутлук 

Проджект» 
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10 Міський Вадим 

Васильович 

(секретар) 

Захист інтересів дітей 

та молоді, членство в 

Наглядовій раді з 

19 січня 2017 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ГО 

«Лабораторія 

демократичних 

трансформацій» 

11 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 

12 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» 
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13 Скрипка  

Наталія Сергіївна 

 

Захист прав осіб з 

особливими потребами, 

членство в Наглядовій 

раді з 19 січня 2017 

року 

Виконавчий директор 

Громадської спілки 

«Всеукраїнське 

громадське об’єднання 

«Національна Асамблея 

людей з 

інвалідністю України» 

 

 

Члени Наглядової ради, які вибули у 2019 році 

 

Аврахов  

Тарас Григорович  

Депутатська група «Воля 

народу», членство в 

Наглядовій раді з 

19 січня 2017 року до 

04 квітня 2019 року 

Генеральний директор 

ДП «Українська студія 

телевізійних фільмів 

«Укртелефільм» 

Таран  

Сергій Вікторович 

Депутатська фракція 

партії «Блок Петра 

Порошенка», членство в 

Наглядовій раді з 

19 січня 2017 року до 

11 липня 2019 року 

Політолог, 

співзасновник 

Інституту 

масової інформації, 

Центру 

політологічних і 

соціологічних 

досліджень 

«Соціовимір» 

Таран  

Віктор Вікторович 

Місцеве самоврядування, 

членство в Наглядовій 

раді з 19 січня 2017 року 

до 06 грудня 2019 року 

Голова ГО «Центр 

політичних студій та 

аналітики «Ейдос», 

голова Громадської 

ради при 

Національному 

агентстві з 

питань запобігання 

корупції 
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Бринзак  

Володимир 

Михайлович 

Фізичне виховання та 

спорт, членство в 

Наглядовій раді з 

19 січня 2017 року до 

21 грудня 2019 року 

Президент Федерації 

біатлону України, 

перший віце-президент 

Національного 

олімпійського комітету 

України 

Лебедєва  

Тетяна Яківна 

Журналістика, членство 

в Наглядовій раді з 

19 січня 2017 року до 

21 грудня 2019 року 

Почесна голова ВГО 

«Незалежна 

асоціація 

телерадіомовників», 

членкиня 

Комісії з 

журналістської етики 

 

 

Комітети Наглядової ради 

У складі Наглядової ради функціонують 2 постійні комітети. Комітети 

утворені та діють на підставі положень про комітети Наглядової ради 

ПАТ «НСТУ». 

Комітет з питань призначень і винагород посадових осіб  

Склад: Євген Глібовицький (голова), Володимир Бринзак, Вадим 

Міський, Світлана Остапа, Наталія Скрипка, Оксана Миронова, Олексій 

Панич. 

Обсяг повноважень комітету: 

1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) 

товариства з питань призначень; 

2) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою 

кандидатур на заміщення вакантних посад у Правлінні; 

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; 
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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 політики (внутрішнього 

положення) Товариства з питань винагороди; 

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 публічного акціонерного товариства «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України». 

Комітет з питань аудиту 

Склад: Ігор Хохич (голова), Олександр Павліченко, В’ячеслав Козак, 

Катерина Дулапчій. 

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;  
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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 проекту 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 ПАТ «НСТУ» 

За 2019 рік проведено 10 засідань Комітету з питань аудиту Наглядової 

ради ПАТ «НСТУ», на яких було розглянуто 24 питання. 

 

Засідання Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб 

Наглядової ради ПАТ «НСТУ» 

За 2019 рік проведено 10 засідань Комітету з питань призначень та 

винагород посадових осіб Наглядової ради ПАТ «НСТУ», на яких було 

розглянуто 27 питань. 

 

Прийняті рішення 

1. Схвалено План реалізації мовлення з тематики національних меншин 

ПАТ «НСТУ» (січень). 

2. Затверджено перелік самостійних структурних підрозділів у складі 

ПАТ «НСТУ», схвалено Цільову організаційну структуру ПАТ «НСТУ» 

(січень). 
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3. Погоджено Фінансовий план ПАТ «НСТУ» на 2019 рік та подано його 

на затвердження акціонеру (лютий).  

4. Затверджено Звіт Наглядової ради ПАТ «НСТУ» за 2018 рік (лютий). 

5. Затверджено Щорічний (загальний) звіт про діяльність ПАТ «НСТУ» 

за 2018 рік (лютий). 

6. Затверджено Річний план діяльності ПАТ «НСТУ» на 2019 рік 

(лютий). 

7. Схвалено Заяву Наглядової ради ПАТ «НСТУ» щодо ситуації навколо 

Національного відбору Пісенного конкурсу Євробачення – 2019 (лютий). 

8. Затверджено: 

– Стратегічний план аудиту ПАТ «НСТУ» на 2019 – 2021 роки (лютий); 

– Ризик-орієнтований річний план аудиту ПАТ «НСТУ» на 2019 рік 

(лютий); 

– Процедуру планування та виконання окремих аудиторських завдань 

Служби внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ» (лютий).  

9. Схвалено Бюджет Служби внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ» на 

2019 рік (лютий). 

10. Створено робочу групу для підготовки пропозицій щодо 

нормативно-правового регулювання діяльності ПАТ «НСТУ» в такому 

складі: І. Хохич, О. Панич, В. Міський, Є. Глібовицький, С. Остапа (лютий). 

11. Затверджено тексти договорів з головою та членами Ревізійної 

комісії ПАТ «НСТУ» (березень). 

12. Укладено договори з головою та членами Ревізійної комісії 

ПАТ «НСТУ» (березень). 

13. Обрано керівництво Наглядової ради ПАТ «НСТУ» (березень).  

14. Розроблено та затверджено Порядок підготовки відповіді на запити 

та звернення громадян, що надійшли до Наглядової ради ПАТ «НСТУ» 

(березень). 

15. Розроблено та внесено зміни до Положення про конкурс з обрання 

голови та членів правління публічного акціонерного товариства «Національна 

суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого 23 січня 2017 року 

(квітень). 

16. Затверджено: 

– Узагальнений звіт про результати роботи Служби внутрішнього 

аудиту ПАТ «НСТУ» за I квартал 2019 року (квітень);  

– Процедуру моніторингу виконання рекомендацій Служби 

внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ» (квітень).  
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17. Підготовлено та затверджено текст оголошення конкурсу на посаду 

корпоративного секретаря ПАТ «НСТУ» (квітень). 

18. Погоджено Звіт про фінансово-господарську діяльність 

ПАТ «НСТУ» (річний звіт) за 2018 рік (квітень).  

19. Затверджено Річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік (квітень). 

20. Розроблено та затверджено Положення про відзнаку Наглядової 

ради публічного акціонерного товариства «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України» за внесок у розбудову суспільного телебачення і 

радіомовлення (серпень). 

21. Присуджено відзнаку Наглядової ради публічного акціонерного 

товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за внесок у 

розбудову суспільного телебачення і радіомовлення Мортену Енбергу 

(серпень). 

22. Затверджено Узагальнений звіт про результати роботи Служби 

внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ» за II квартал 2019 року відповідно до 

пунктів 5.2 та 12.1 Статуту Служби внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ» 

(серпень). 

23. Схвалено рекомендації Служби внутрішнього аудиту за 

результатами планового аудиту ефективності організації процесу закупівлі 

товарів, робіт і послуг та дотримання вимог законодавства при процедурі 

закупівель ПАТ «НСТУ» за період з 01.01.2018 по 31.03.2019 з метою 

покращення діяльності та уникнення ризиків для ПАТ «НСТУ» (серпень).  

24. Затверджено новий кількісний та персональний склад комітетів 

(серпень): 

– Комітет з питань призначень і винагород посадових осіб Наглядової 

ради ПАТ «НСТУ» у складі 7 членів: Володимира Бринзака, Євгена 

Глібовицького, Вадима Міського, Світлани Остапи, Наталії Скрипки, Олексія 

Панича, Оксани Миронової. 

– Комітет з питань аудиту Наглядової ради ПАТ «НСТУ» у складі 

3 членів: Ігоря Хохича, Олександра Павліченка, В’ячеслава Козака.  

25. Призначено двох членів правління ПАТ «НСТУ» (серпень).  

26. Погоджено акти приймання-передачі наданих послуг із головою та 

членами Ревізійної комісії ПАТ «НСТУ» (вересень).  

27. Затверджено зміни до Ризик-орієнтованого річного плану аудиту 

ПАТ «НСТУ» на 2019 рік (вересень). 

28. Погоджено Фінансовий план ПАТ «НСТУ» на 2020 рік та подано 

його на затвердження акціонеру (вересень).  

29. Затверджено Редакційний статут ПАТ «НСТУ» в новій редакції 

(вересень). 
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30. Затверджено Положення про Комітет з питань аудиту Наглядової 

ради ПАТ «НСТУ» (жовтень). 

31. Затверджено Положення про Комітет з питань призначень і 

винагород посадових осіб Наглядової ради ПАТ «НСТУ» (жовтень). 

32. Схвалено рішення про участь ПАТ «НСТУ» в АСОЦІАЦІЇ «НАМ» 

як дійсного члена (жовтень). 

33. Схвалено нову редакцію Статуту ПАТ «НСТУ» та подано для 

затвердження до Кабінету Міністрів України (жовтень).  

34. Затверджено Узагальнений звіт про результати роботи Служби 

внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ» за III квартал 2019 року (жовтень).  

35. Присуджено відзнаку Наглядової ради публічного акціонерного 

товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за внесок у 

розбудову суспільного телебачення і радіомовлення Давіду Стуліку 

(жовтень). 

36. Схвалено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України проєкт 

постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 296 «Про затвердження 

Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, 

а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка 

держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів 

комісії, доручення та управління майном» (грудень). 

37. Схвалено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України проєкт 

постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов 

Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 та від 25 січня 2017 р. 

№ 30» (грудень). 

38. Схвалено Концепцію регіонального мовлення ПАТ «НСТУ» на 

2020 – 2021 роки (грудень). 

39. Схвалено рекомендації Служби внутрішнього аудиту за 

результатами аудиту ефективності використання ПАТ «НСТУ» прав мовника-

учасника на трансляцію Чемпіонату світу з футболу 2018 та Пісенного 

конкурсу «Євробачення» 2018-2019 з метою покращення діяльності та 

уникнення ризиків для ПАТ «НСТУ» (грудень).  

40. Обрано члена Редакційної ради ПАТ «НСТУ» (грудень). 

41. Затверджено умови та критерії відбору суб’єкта аудиторської 

діяльності для проведення зовнішнього аудиту ПАТ «НСТУ» за 2019 рік 

(грудень). 

42. Схвалено ініціативу уповноваженого з антикорупційної діяльності 

ПАТ «НСТУ» щодо внесення змін до Антикорупційної програми ПАТ «НСТУ» 

(грудень). 

43. Обрано корпоративного секретаря ПАТ «НСТУ» (грудень). 
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44. Прийнято Стратегію Національної суспільної телерадіокомпанії 

України на 2020 – 2022 роки (грудень). 

45. Затверджено: 

– Узагальнений звіт про результати роботи Служби внутрішнього аудиту 

ПАТ «НСТУ» за IV квартал 2019 року (грудень); 

– Ризик-орієнтований річний план аудиту ПАТ «НСТУ» на 2020 рік 

(грудень); 

– Бюджет Служби внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ» на 2020 рік 

(грудень). 

 

Офіційні візити Наглядової ради ПАТ «НСТУ» 

1. На запрошення уряду Канади та за підтримки Офісу Ради Європи в 

Україні у липні 2019 року голова Наглядової ради Остапа С.В. взяла участь у 

ІІІ Конференції з питань реформи, яка відбулася в місті Торонто. 

2. 23 – 27 вересня 2019 року делегація у складі керівництва Наглядової 

ради ПАТ «НСТУ» на запрошення Internews та Офісу Ради Європи в Україні 

відвідала Європейську мовну спілку (ЄМС, EBU) та Суспільний мовник 

Швейцарії SRG SSR. 

Під час робочого візиту його учасники провели низку зустрічей з 

керівниками різних рівнів ЄМС, відвідали Суспільний мовник Швейцарії та 

ознайомилися з його роботою. 

Зокрема, відбулася зустріч з гендиректором ЄМС Ноелем Курраном, який 

розповів, що вважає реформу Суспільного мовлення в Україні дуже важливою і 

запевнив у подальшій підтримці цієї реформи з боку ЄМС. 

Директор з питань медіа Жан Філіп де Тендер високо оцінив фаховий 

рівень підготовки та проведення Євробачення в Україні у 2017 році, подякував 

за високий стандарт, який продемонструвала українська сторона, що готувала 

Євробачення. 

З головою департаменту зв’язків з мовниками – членами EBU Радкою 

Бетчевою було порушено та обговорено питання щодо проблеми взаємодії між 

наглядовою радою та правлінням суспільних мовників різних країн. 

Під час зустрічі з Бакель Вальден, директором з розвитку та пропозицій 

SRG SSR, учасники делегації ознайомилися зі структурою та завданнями 

швейцарського телерадіомовника. 

У процесі зустрічі з Роберто Суаресом, який очолює департамент стратегії 

EBU, відбулося обговорення принципів стратегічного планування в контексті 

підготовки в Україні Стратегії ПАТ «НСТУ» і чіткого бачення «шляхів до 

майбутнього» (ways to tomorrow). Низка показників, які були обговорені під час 

зустрічі, можуть бути застосовані при визначенні результативності реформ 

Суспільного мовника в Україні. 
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3. Протягом 2019 року керівництво та члени Наглядової ради 

ПАТ «НСТУ» відвідали більшість філій ПАТ «НСТУ». 

 

Офіційні заяви Наглядової ради ПАТ «НСТУ» 

1. Заява Наглядової ради ПАТ «НСТУ» щодо ситуації навколо 

Національного відбору Пісенного конкурсу Євробачення – 2019 (лютий). 

2. Відкрите звернення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» до Голови 

Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної 

політики Ткаченка Олександра Владиславовича стосовно можливого 

неузгодження різних пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання 

діяльності Суспільного мовника (грудень). 

3. Звернення до Міністерства юстиції України щодо сприяння 

якнайшвидшому виконанню рішення суду Державною виконавчою службою, а 

також сприяння процесу перетворення і приєднання Державного підприємства 

«Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» до ПАТ «НСТУ». 

 


