
РЕЗУЛЬТАТИ 
поточного моніторингу 

проекту (програми) Комплексна організаційна трансформація компанії 
(повне найменування проекту (програми)

Піврічний/річний/заключний (зазначити 
необхідне)

Річний

Період звітування лютий - грудень 2020
1. Вихідні дані проекту (програми)

Партнер з розвитку Уряд Королівства Швеції через Шведське 
агентство з питань міжнародного розвитку та 
співробітництва (Sida)

Бенефіціар Міністерство культури та інформаційної політики 
України

Реципієнт Акціонерне товариство “Національна суспільна 
телерадіокомпанія України”
Код ЄДРПОУ 23152907

Номер реєстраційної картки проекту №4389 від 06.05.2020
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів

Узагальнені результати реалізації 
проекту (програми) в кількісних та/або 
якісних показниках

Результати, передбачені проектом:
Результат 1. Перехід від ручного управління д 
системного
Результат 2. Автоматизовані робочі процеси 
Результат 3. Трансформована корпоративна 
культура, яка відповідає цінностям та місії НСТУ 
Результат 4. Підвищено спроможність підрозділу 
дослідження аудиторії

Оцінка їх досягнення передбачена в кінці проекту.

Станом на кінець 2020 року:
- Обрано консультанта (проведено тендер) з
трансформації системи менеджменту та
корпоративної культури (в рамках результату 1 та 
3)
- Проведено дослідження цільових аудиторій
медіа активів Суспільного, впізнаваності та 
індексу довіри, лояльності, готовності
рекомендувати Суспільне, споживання новин, 
довіри до новин Суспільного та вивчення 
сумарної аудиторії каналів на всіх платформах (в 
рамках результату 4)

- Закуплено меблі для фокус-групових кімнат (в 
рамках результату 4)

розроблено каталог досліджень Центру 
дослідження суспільства в рамках НСТУ (в 
рамках результату 4)

Посилання на інтернет-ресурси, де 
розміщено інформацію про результати 
реалізації проекту (програми) та інші

https://corp.suspilne.media/document/384

https://corp.suspilne.media/document/384


матеріали або документи, розроблені в 
рамках проекту (програми)

Загальна сума витрачених під час 
реалізації проекту (програми) коштів 
міжнародної технічної допомоги на 
кінець звітного періоду (за наявності), 
у тому числі за категоріями:

3 233 057 грн

послуги з організації тренінгів, 
навчання, опитування, інформаційні 
кампанії

440 000 грн

консультаційні послуги 1 186 820 грн

обладнання

будівельні, ремонтні роботи, технічний
нагляд

-

адміністративні витрати виконавця 570 927 грн
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії 
результативності проекту (програми)

Заплановані 
результати на кінець 

звітного періоду

Фактичні результати на 
кінець звітного періоду

Кількісні показники ефективності 
компанії збільшено (засоби верифікації: 
оптимізація структури, економія коштів 

тощо)
Рівень втілення трансформованої 

системи менеджменту та корпоративна 
культура

Рівень задоволення результатами 
проекту серед співробітників та 

менеджерів АТ “НСТУ” та їх оцінка 
ефективності компанії

Оцінка аудиторією відповідності 
контенту потребам суспільства

Оцінка в кінці 
проекту

Оцінка в кінці 
проекту

Оцінка в кінці 
проекту

Оцінка в кінці 
проекту

Обрано консультанта 
(проведено тендер) 3 

трансформації системи 
менеджменту та 

корпоративної культури

- Проведено дослідження 
цільових аудиторій медіа 

активів Суспільного, 
впізнаваності та індексу 

довіри, лояльності, 
готовності рекомендувати 

Суспільне, споживання 
новин, довіри до новин 

Суспільного та вивчення 
сумарної аудиторії 

каналів на всіх 
платформах (результати 

опрацьовуються)




