
РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного/заключного моніторингу 

проекту (програми) Підтримка Регіоналізації Суспільного Мовлення в Україні 
                                            (повне найменування проекту (програми) 

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) піврічний 

Період звітування січень – червень 2022 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Партнер з розвитку Уряд Королівства Швеції через 

Шведське агентство з питань 

міжнародного розвитку та 

співробітництва (Sida) 

Бенефіціар Державний комітет телебачення і 

радіомовлення України 

Реципієнт Акціонерне товариство “Національна 

суспільна телерадіокомпанія України” 

Код ЄДРПОУ 23152907 

Номер реєстраційної картки проекту 3967  від 06.11.2018 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати реалізації проекту 

(програми) в кількісних та/або якісних показниках 

Розвинений редакційний виробничий 

процес, цифрове публікування новин і 

збільшене охоплення аудиторії та 

двостороння взаємодія з нею в 

регіональних філіях АТ «НСТУ» 

Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено 

інформацію про результати реалізації проекту 

(програми) та інші матеріали або документи, 

розроблені в рамках проекту (програми) 

1. Результати річного моніторингу 

проєкту «Підтримка Регіоналізації 

Суспільного Мовлення в Україні» 

за 2019 рік: 

https://corp.suspilne.media/document

/409  
2. Результати річного моніторингу 

проєкту «Підтримка Регіоналізації 

Суспільного Мовлення в Україні» 

за 2020 рік: 

https://corp.suspilne.media/document

/494  
3. Результати річного моніторингу 

проєкту «Підтримка Регіоналізації 

Суспільного Мовлення в Україні» 

за 2021 рік: 

https://corp.suspilne.media/document

/1144  

 

Загальна сума витрачених під час реалізації проекту 

(програми) коштів міжнародної технічної допомоги 

на кінець звітного періоду (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

3 018 807, 99 SEK 

послуги з організації тренінгів, навчання, 

опитування, інформаційні кампанії 

56 342 SEK 

консультаційні послуги 
2 346 479 SEK 

обладнання 
537 994, 99 SEK 

https://corp.suspilne.media/document/409
https://corp.suspilne.media/document/409
https://corp.suspilne.media/document/494
https://corp.suspilne.media/document/494
https://corp.suspilne.media/document/1144
https://corp.suspilne.media/document/1144


*видатки, що фінансуються в рамках 

проєкту безпосередньо Шведським 

агентством з питань міжнародного 

розвитку та співробітництва (Sida) 

через організацію Crown Agents 

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд - 

адміністративні витрати виконавця 
77 992 SEK 

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 

Регіональні філії АТ "НСТУ" 

матимуть чітке розуміння 

Цінностей Суспільного Медіа 

 

 Внутрішнє вимірювання 

індикаторів Суспільного 

медіа (PSI) впроваджено у 

щоденну роботу всіх філій 

та підтримується за 

допомогою звітів про 

моніторинг і оцінку, що 

здійснюється АТ "НСТУ" 

Триває впровадження 

регулярного вимірювання 

індикаторів Суспільного 

медіа та редакційних 

практик забезпечення 

їхнього цільового рівня у 

всіх філіях АТ "НСТУ".  

 

Збільшення довіри аудиторії до 

регіональних філій АТ "НСТУ" 
Посилення новинного 

контенту Суспільного 

Медіа та виробництва 

цифрових новин у 

пріоритетних регіональних 

філіях 

 

Середньомісячна 

аудиторія  цифрових 

новин АТ "НСТУ" у 

період січень-червень 

2022:  

- унікальних користувачів 

6 781 676. 

- переглядів сторінок  

21 478 617. 
Загальна кількість 

підписників у соцмережах 

становить 5 500 000.  

 

 

Середньомісячна 

аудиторія мобільного 

додатка Суспільне 

Новини: 

- iOS – 3700 користувачів; 

- Android – 1500. 

 

На час війни виробництво 

марафонів та 

запланованих 

оригінальних новин було 

призупинено.  

 

Ефективний редакційний 

виробничий процес впроваджений 

та імплементований у 

регіональних філіях АТ "НСТУ"  

Оптимізований 

мультимедійний робочий 

процес, створений у 

ньюзрумі Центральної 

дирекції та пріоритетних 

регіональних філіях 

Була розроблена нова 

концепція регіональних 

хабів та локальних бюро 

по всій Україні. 



Зручні для користувача платформи 

для публікації новин розвинуті та 

використовуються працівниками 

та аудиторією регіональних філій 

АТ “НСТУ”  

"Suspilne 3.0" CMS 

оптимізована для 

мультимедійного робочого 

процесу та оновлена 

розробниками ПЗ АТ 

"НСТУ"   

  

"Suspilne Media" оновлено 

розробниками 

програмного забезпечення  

АТ "НСТУ" 

 

В частині поетапного 

вдосконалення сайту 

доставлено ряд пакетів 

оновлень, а саме:  

- Модернізація архітектури 

Suspilne.Media (разом із 

CMS Suspilne 2.0) для 

розгортання у хмарній 

інфраструктурі Google 

Cloud. 

- пакети оновлень до 

модуля “редактор 

публікацій”.  

- пакет вдосконалень з 

технічної SEO оптимізації.  

- пакети інших 

вдосконалень та 

виправлень помилок.  

 

Посилена управлінська та 

журналістська спроможність 

регіональних філій АТ "НСТУ" 

Ключові співробітники та 

керівники в регіональних 

філіях пройшли навчання з 

цінностей Суспільного 

медіа, розробленому 

мультимедійному 

робочому процесу та 

використанню "Suspilne 

3.0"   

 

Ключові співробітники та 

керівники пройшли 

навчання з журналістських 

розслідувань 

 

Передача знань щодо 

дитячого контенту для 

ключових керівників та 

персоналу 

У лютому було 

організовано посилений 2-

денний тренінг, в якому 

взяло участь 8 тренерів 

проєкту з пілотних філій  

АТ "НСТУ”. В ході 

навчання було розроблено 

тренінгові матеріали для 

розгортання проекту на 

пріоритетні філії АТ 

«НСТУ».  Отриманні 

знання та навички мали 

допомогти тренерам 

провести заплановані 

навчальні візити в 

регіонах.  

Через війну проведення 

розгортання навчального 

матеріалу проєкту стало 

неможливим.  

 

Триває подальша 

підтримка команди 

розслідувань та команди 

дитячого контенту: 

- була 

запропонована 

фінансова 

підтримка 

вироблення 

дитячого 

цифрового 



контенту в рамках 

проєкту  

- було 

запропоноване 

посилення команди 

розслідування 

додатковими 

кадрами 

4. Проблемні питання та/або пропозиції 

 

Війна в Україні зумовила сповільнення реалізації проєкту та зміну ключових напрямків 

роботи:  

-       Скасовані всі заплановані на поточний період  навчальні та робочі візити до 

шведських суспільних мовників SVT (Шведське Суспільне Телебачення) та SR 

(Шведське Суспільне Радіо). 

-       Скасовані всі заплановані навчальні та робочі візити шведських експертних груп та 

української команди тренерів у регіональні філії АТ «НСТУ».  

-       Постачальники обладнання, що закуповується в рамках проекту, повідомляють про 

затримки із доставленням закуплених одиниць техніки. За деякими одиницями 

обладнання проводяться перемовини щодо їхньої заміни на інші моделі з рівноцінною 

потужністю.    

  

Як наслідок протягом березня - червня: 

- Всі подальші тренінгові та навчальні активності скасовуються на невизначений 

термін. 

-       Всі робочі зустрічі шведсько-українських робочих груп відбуваються онлайн. 

-       Комунікація та звітність щодо розробки програмного забезпечення відбувається 

онлайн.   

-       Пріоритети у потребах технічного обладнання були частково змінені в зв'язку з 

війною. Постачання деяких одиниць обладнання затримується. 

- Окрім звичних технічних запитів, також команда займається закупівлею бронежилетів 

та інших запитів.   

- Кошти заплановані на тренінгові та навчальні активності будуть перерозподілені на 

підтримку виробництва дитячого контенту та команд розслідувань і ньюзруму 

Центральної дирекції. 

 

З 23 травня 2022 року, АТ “НСТУ” оновило дизайн-систему своїх активів. 19 травня 

Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення були внесені зміни до 

ліцензій суспільного мовника. 

 

Відповідальна особа ________________ 
(підпис) 

Тетяна КИСЕЛЬЧУК  
(ініціали та прізвище) 

Керівник реципієнта ________________ 
(підпис) 

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ 
(ініціали та прізвище) 

 

 

 

 


