Додаток до Щорічного звіту
ПАТ «НСТУ» за 2018 рік

ЗВІТ про виконання
Річного плану діяльності ПАТ «НСТУ» на 2018 рік
ЗАВДАННЯ

ТЕРМІН

СТАН ВИКОНАННЯ

Перша декада
січня

Виконано

Третя декада січня

Виконано

ТВОРЧИЙ НАПРЯМ
Департамент програм
Впровадження універсальної сітки мовлення філій: базовий та суспільно важливий
контент першого каналу Суспільного мовника
Проведення аудиту небазового контенту філій
Початок участі філій у загальнонаціональних спецпроектах
Впровадження пітчингів проектів філій
Проведення моніторингу мовлення філій на відповідність стандартам Суспільного
мовника
Початок роботи всіх філій за новою програмною концепцією після об’єднання та
уніфікації ліцензій на мовлення

Перша декада
лютого
Друга декада
лютого
Третя декада
березня
Перша декада
квітня

Виконано
Виконано
Виконано
Виконано

Впровадження універсальної сітки мовлення філій: базовий контент, закупівля
(художні та документальні фільми, серіали, мультиплікаційні фільми), 2 проекти філій,
контент національного значення для регіонів - перехід до мовлення 16 годин на день

Перша декада
квітня

Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням

Початок виробництва філіями власних спецпроектів

Перша декада
травня

Виконано

Завершення присвоєння каналам мовлення філій лого UΛ: та перехід на брендовану
графіку

Третя декада
червня

Впровадження тимчасової схеми постачання контенту "центр - регіони", проведення
аудиту ефірних апаратних та систем мовлення, тимчасова схема для участі у
загальнонаціональних спецпроектах

Виконано для більшості філій. На
кінець року
7 філій ще не мають лого UΛ:
(моніторинги показують
нестабільність в дотриманні
стандартів)

Третя декада січня

Виконано

Третя декада
квітня
Третя декада
травня
Третя декада
липня
Третя декада
серпня
Перша декада
вересня
Третя декада
листопада
Третя декада
грудня

Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням

Впровадження трафік-системи планування ефіру в Центральній дирекції
Пілотне тестування трафік-системи планування ефіру на окремих регіонах
Побудова єдиної структури управління мовленням ПАТ "НСТУ" (всі платформи: ТБ,
радіо, регіони)
Тестування Постійної схеми постачання контенту "центр - регіони"
Початок Постійної роботи схеми постачання контенту "центр - регіони"
Уніфікація ефірних апаратних та систем мовлення філій
Повний перехід на єдину трафік-систему планування ефіру

Департамент інформаційного мовлення
КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
Інтегрування служби новин радіо в спільну службу новин
Налагодження комунікацій зі службами новин філій
Побудова цифрової платформи розповсюдження новин
ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ
Відпрацювання комунікації шеф-редакторів новин філій з продюсерами та
менеджерами
Підписка на інформагенції

Третя декада
червня
Третя декада
червня
Третя декада
вересня
Третя декада
вересня
Постійно

Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано

Суспільно-політичне мовлення
КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
Запуск в ефір UΛ: Перший проекту "Пообіді-шоу" (12 епізодів)
Запуск в ефір UΛ: Перший проекту "LNS" (Late Night Show, 12 епізодів)
Запуск в ефір UΛ: Перший проекту "Дебати" (15 епізодів)

Перша декада
квітня
Третя декада
квітня
Перша декада
вересня

Виконано
Виконано
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
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Постійний моніторинг якості контенту суспільно-політичного мовлення (Центральної
дирекції та філій) за допомогою системи suspilne.talk

Третя декада
травня

Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням

Доукомплектація кадрів суспільно-політичного мовлення ПАТ "НСТУ", створення
команд у філіях, налагодження комунікації між ними та Центральною дирекцією

Третя декада
грудня

Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням

Згідно з
календарним
графіком

Виконано

Згідно з
календарним
графіком

Виконано

Згідно з
календарним
графіком

Виконано

Постійно

Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням

Третя декада січня

Виконано

ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ
Підготовка і випуск спецефірів:
День соборності 22.01
День пам’яті героїв Крут 29.01
День Героїв Небесної сотні 20.02
День пам’яті жертв аварії на ЧАЕС 26.04
День пам’яті і примирення 8.05
День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9.05
День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу 18.05
День Європи 19.05
День пам’яті жертв політичних репресій 19.05
День безвізого режиму з ЄС 11.06
День Конституції України 28.06
День Прапора 23.08
День Незалежності України 24.08
День захисника України 14.10
День гідності і свободи 21.11
День пам’яті жертв Голодоморів 24.11
День Збройних Сил України 06.12
Підготовка і випуск спецефірів про Крим і Донбас:
День спротиву окупації Криму 26.02
День українського добровольця 14.03
День початку АТО 12.04
День початку битви за ДАП 26.05
День звільнення Маріуполя 13.06
День звільнення Слов’янська-Краматорська 05.07
День пам’яті жертв Іловайської битви 30.08
Релігійні трансляції:
Різдво 06-07.01
Великдень 01.04, 08.04
День хрещення Русі 28.07
Різдво 25.12
Планові та спеціальні міжнародні події:
Економічний форум в Давосі січень 2018,
Відкриття Генеральної Асамблеї ООН вересень 2018
Саміт Україна - ЄС листопад 2018
Засідання Ради Безпеки ООН з питань Донбасу і Криму
Судові засідання в Гаазі
Засідання Парламентської асамблеї Ради Європи щодо України
Засідання Європарламенту щодо України
Запуск регіональних щоденних суспільно-політичних програм "Тема дня"
Запуск проектів "Звіти.наживо" в регіональних філіях
Участь та аналіз заявок проектів для пітчингів суспільно-політичного мовлення
Створення концепції нацменшин в аспекті суспільно-політичного мовлення
Підготовка і випуск проекту "Децентралізація-GIZ"
Захист і запуск проекту виїзного інтерв’ю для телевізійної і цифрової платформ
Виробництво та запуск 6 серій реаліті "Шахтарі змінюють професію"
Моніторинг контенту ранкового шоу виробництва "Ера-медіа"
Адаптація та створення контенту суспільно-політичного мовлення для цифрових та
радіоплатформ
Виробництво та покращення якості проектів Центральної дирекції "Тема дня", "До
справи", "Складна розмова", "Світло"
Запуск економічної програми для підвищення фінансової грамотності
Створення міжнародної редакції
Створення редакції розслідувань
Підвищення кваліфікації працівників суспільно-політичного мовлення

Третя декада
березня
Постійно
Третя декада
лютого
Перша декада
вересня
Третя декада
березня
Третя декада
вересня
Третя декада
серпня
Постійно

Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано
Виконано
Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням

Постійно

Виконано

Третя декада
травня
Третя декада
листопада
Третя декада
листопада

Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням

Постійно
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Просвітницьке мовлення
КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
Оновлення сітки передач просвітницького напряму (весняний сезон)
Оновлення сітки передач просвітницького напряму (осінній сезон)
Розробка та виробництво ранкового шоу
Розробка та виробництво вечірньої лінійки програм
Розробка та виробництво лялькового шоу
Розробка та виробництво циклу документальних фільмів про національні меншини
ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ
Технічне переоснащення старих проектів
Формування команди
Розробка концепцій та виготовлення програм для задоволення потреб усіх вікових
категорій (діти, підлітки, дорослі, люди похилого віку) у сфері просвітництва
(фінансова грамотність, екологія, культура, мистецтво, національні меншини,
толерантність тощо)
Адаптація проектів для усіх платформ (радіо, ТБ, digital)
Розробка циклу документальних фільмів
Відеоблог "Щоденник змін", що розкаже про реформи на Суспільному мовленні
Оптимізація команди каналу "UΛ: Культура" шляхом переведення на інші посади,
рекомендацій до звільнення та прийом на роботу

Перша декада
квітня
Перша декада
жовтня
Перша декада
квітня
Перша декада
квітня
Перша декада
квітня
Перша декада
листопада
Перша декада
квітня
Перша декада
квітня
Перша декада
квітня
Перша декада
квітня
Перша декада
жовтня
Друга декада
лютого
Перша декада
червня

Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано
Виконано
Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано
Виконано

Розважальне мовлення
КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
Запуск проекту "Ранок" в регіональних філіях
Оновлення сітки передач розважального напряму шляхом запуску спортивного шоу, 2х реаліті шоу (тревел та пізнавального змісту). Перезавантаження і розробка власного
формату проекту "Фольк.Music"
Розробка серіального формату (сітком)
Розробка та запуск нових форматів музичного напряму (живі концерти Будинку
звукозапису, розробка форматних ознак та запуск проекту сучасної української музики
"UΛ: Музика")
Розширення аудиторії шляхом впровадження digital та крос-мовлення
Проведення внутрішніх тренінгів:
Удосконалення та оптимізація виробничого процесу
Сценарна майстерність
Сучасні тенденції стилю монтажу та зйомок
Основи драматургії та сценарної лексики

ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ

Виробництво спецпроектів Олімпіада та Паралімпіада. Трансляція та спецпроекти
Виробництво спецпроектів до 10-річчя програми "Фольк.Music"
Виробництво спецпроектів:
Євробачення
День незалежності
Новий рік

Третя декада
квітня

Виконано

Третя декада
вересня

Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням

Третя декада
грудня

Виконано

Третя декада
вересня

Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням

Третя декада
грудня

Виконано

Третя декада
серпня

Виконано

Третя декада
березня
Третя декада
грудня
Третя декада
грудня

Виконано
Виконано
Виконано

Дирекція «Українське радіо»
КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
Оновлення сітки мовлення Першого каналу Українського радіо до другого сезону
Оновлення сітки мовлення Другого каналу радіо "Промінь"
Оновлення сітки мовлення Третього каналу радіо "Культура"
Трансформація колишнього творчого об’єднання "Всесвітня служба радіомовлення" у
Головну редакцію радіопрограм іноземними мовами Українського радіо

Третя декада
вересня
Третя декада
вересня
Третя декада
вересня
Третя декада
червня

Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
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Трансформація редакції мовлення російською мовою - у редакцію мовлення на
окуповані території Криму і Донбасу

Третя декада
червня

Трансформація редакції мовлення німецькою мовою - у редакцію спецпроектів
(польською та китайською мовами)

Третя декада
червня
Перша декада
квітня

Перехід обласних (регіональних) радіостанцій на нову уніфіковану сітку мовлення
Перехід обласних (регіональних) радіостанцій до роботи журналістів у прямому ефірі
без звукорежисера
ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ
Проведення спецпроекту "Радіодиктант національної єдності"
Виробництво щоденних суспільно-політичних радіошоу (4 години щодня)
Виробництво програми "РадіоДень" (1042 випуски)
Трансляція на Другому каналі радіо "Промінь" живих концертів музикантів "Промінь.
Живий" (49 випусків)
Виробництво на Третьому каналі радіо проекту "Оперний абонемент" (радіоопера, 49
випусків)
Виробництво проекту "Радіодетектив" (365 випусків)
Виробництво проекту "Радіотеатр" (120 випусків)

Перша декада
березня
Третя декада
листопада
Протягом року
Протягом року

Виконано частково у зв’язку з
відсутністю мережі
малопотужного прикордонного
мовлення
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано
Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням - відсутня
можливість заміни обладнання у
студіях
Виконано
Виконано
Виконано

Протягом року

Виконано

Протягом року

Виконано

Протягом року
Протягом року

Виконано
Виконано

Департамент цифрових платформ
КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
Запуск студійно-виробничого комплексу Digital контенту
Запуск нового експериментального медіа (Фейсбук + Сайт)

Третя декада
березня
Третя декада
квітня
Третя декада
жовтня

Початок реставраційно-будівельних робіт Newshouse
Уніфікація та перезапуск усіх веб сайтів теле- та радіоканалів в Центральній дирекції
та філіях
ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ
Запуск музичного напряму UΛ: Музика у Digital
Запуск спортивного напряму UΛ: Спорт у Digital + тематичні групи
Створення відділу підтримки та розвитку системи suspilne.news
Реалізація проекту "Євробачення у Digital"
Створення правил присутності регіональних філій на Digital платформах
Реформа цифрової платформи Українського радіо

Третя декада
червня
Третя декада
липня
Третя декада
лютого
Третя декада
квітня
Третя декада
травня
Третя декада
липня
Третя декада
червня

Виконано
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Не виконано у зв’язку з
тривалістю переговорних
процедур із грантодацями
Виконано
Виконано
Виконано
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано
Виконано
Виконано

Департамент маркетингу
КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
Розробка маркетингової стратегії ПАТ "НСТУ"
Ребрендинг UΛ: Перший
Промо-кампанія перезапуску UΛ: Перший
Створення власного центру досліджень аудиторії
Доставка сигналу всіх каналів до операторів по IP + запис каналів + внутрішня OTT
платформа
Впровадження процесного управління (Bussiness Process Development)
ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ
Укомплектація департаменту кадрами
Створення Call-центру ПАТ "НСТУ"
Промо "Від Державного до Суспільного"
Впровадження CRM-системи
Ребрендинг філій

Третя декада
березня
Третя декада
липня
Третя декада
грудня
Третя декада
травня
Третя декада
травня
Третя декада
грудня
Третя декада
грудня
Третя декада
грудня
Третя декада
грудня
Третя декада
грудня
Третя декада
грудня

Виконано
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано
Виконано
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Не виконано у зв’язку зі зміною
порядку створення
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано
Виконано
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Управління «Академія суспільного мовлення»
КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
Проведення тренінгів і навчальних програм для працівників відповідно до
затвердженого Правлінням навчального плану на 2018 рік
Відбір і підготовка тренерів серед працівників ПАТ "НСТУ" з метою подальшого їх
залучення до навчання працівників та проведення навчальних подій для зовнішньої
аудиторії
ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ
Розробка і впровадження щомісячних подій для працівників як засобу покращення
внутрішньої комунікації
Розробка і впровадження ввідного навчання для нових працівників (ознайомча лекція раз на місяць, при прийомі на роботу - залучення відповідальних за адаптацію нових
працівників)
Розробка і проведення 2 тренінгових подій для зовнішньої аудиторії з метою
популяризації Суспільного мовлення
Проведення необхідних досліджень (11 видів) та створення на основі результатів
досліджень інженерних та дизайнерських проектів з переобладнання (реконструкції)
приміщення АСБ-1 (Хрещатик, 26)
Комплексна підготовка та ремонтні реставраційні роботи, включаючи технічне
забезпечення для повноцінного функціонування Академії суспільного мовлення на вул.
Хрещатик, 26
Пошук і залучення донорських коштів для проведення навчальних програм для
працівників
Розробка концепції веб-сайту Академії суспільного мовлення

Третя декада
грудня

Виконано

Друга декада
квітня

Виконано

Третя декада
грудня

Не виконано у зв’язку зі зміною
напряму стратегічного розвитку
ПАТ "НСТУ"

Перша декада
травня

Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням

Третя декада
грудня

Виконано

Третя декада
грудня
Третя декада
грудня
Третя декада
грудня
Друга декада
березня

Не виконано у зв’язку зі зміною
напряму стратегічного розвитку
ПАТ "НСТУ"
Не виконано у зв’язку зі зміною
напряму стратегічного розвитку
ПАТ "НСТУ"
Виконано
Не виконано у зв’язку зі зміною
напряму стратегічного розвитку
ПАТ "НСТУ"

ОРГАНІЗАЦІЙНО-АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАПРЯМ
Департамент організації та розвитку мереж телерадіомовлення
КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
Оптимізація ліцензій регіональних філій за принципом "1 регіон - 1 ліцензія"
Ревізія та підготовка пакету ліцензійних документів по кожній філії
Узгодження змін до ліцензій по кожній філії із відповідними підрозділами ПАТ
"НСТУ", зокрема з Департаментом програм
Передача документів із внесеними змінами на розгляд до Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення
Участь у засіданнях Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
Контроль діяльності регіональних філій щодо дотримання ліцензійних вимог
Супровід угод з операторами кабельних мереж, зокрема у регіональних філіях, через
Центральну дирекцію
Проведення технічного аудиту та організація моніторингу мереж телерадіомовлення
(передавальних засобів та каналів доставки сигналу)
Проведення технічного аудиту передавальних засобів
Проведення технічного аудиту каналів доставки сигналу

Третя декада
квітня
Третя декада
березня
Третя декада
березня
Третя декада
березня
Третя декада
квітня
Третя декада
грудня
Третя декада
грудня
Третя декада
грудня
Третя декада
травня
Третя декада
червня

Виконано частково у зв’язку з
відповідними рішеннями
Національної ради
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано

Розробка критеріїв та добір інструментів моніторингу мереж

Перша декада
червня

Виконано частково у зв’язку з
відсутністю договірних відносин
з постачальниками послуг

Створення бази даних постійних моніторингів (передавальних засобів та каналів
доставки сигналу)

Третя декада
грудня

Виконано частково у зв’язку з
відсутністю договірних відносин
з постачальниками послуг

Розробка Стратегії розвитку мереж Суспільного мовника

Третя декада
вересня

Виконано

ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ
Створення та ведення електронної бази даних технічних засобів згідно з ліцензіями для
всіх діапазонів мовлення
Створення та ведення електронної бази даних дозвільної документації технічних
засобів
Упорядкування взаємодії ПАТ "НСТУ" з УДЦР щодо договорів на моніторинг
власних передавальних засобів
Аналіз проблемних зон покриття цифрового телевізійного мовлення для надання
пропозицій щодо участі у конкурсах Національної ради на нові частоти в форматі DVBT2 для потреб Суспільного мовника

Третя декада
березня
Третя декада
березня
Третя декада
березня
Перша декада
червня

Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
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Підготовка до впровадження та супровід експериментального мовлення програм радіо
у форматі DAB+ у м. Києві
Підготовка документів та участь у конкурсах на нові частоти
Створення карт покриття території України телевізійним мовленням в форматі DVBT2.

Друга декада
липня
Постійно
Перша декада
липня

Узгодження з Концерном РРТ плану повного переходу з аналогового на цифрове
телемовлення з використанням 6-12 телеканалів

Перша декада
серпня

Підготовка пропозицій та супровід питання щодо супутникової ліцензії на мовлення
Всесвітньої служби радіомовлення України
Розробка механізму доставки контенту до кабельних операторів через IP та трансляцію
цифровими каналами мовлення
Підготовка угод для укладання річних контрактів з операторами телекомунікаційних
послуг на трансляцію телерадіопрограм та на використання каналів доставки
телерадіопрограм
Прийняття в експлуатацію від Департаменту маркетингу та подальше наповнення бази
даних кабельних операторів

Третя декада
квітня
Друга декада
березня

Розробка алгоритму та створення програмного забезпечення для моніторингу стану
каналів доставки телерадіопрограм
ПОТОЧНА РОБОТА
Супровід запуску нових передавальних засобів відповідно до отриманих ліцензій та
тимчасових дозволів
Аналіз протоколів інструментальних вимірювань напруженості поля, якісних
показників РЕЗ мовлення, їхньої відповідності умовам, визначеним в контрактах з
операторами та в ліцензіях
Проведення моніторингу чутності і якості передач телерадіопрограм (FM-мережі -171
передавач; УКХ - 63 передавачі; СХ - 8 передавачів)
Контрольні вимірювання / відрядження в межах України (Львівська, Закарпатська,
Івано-Франківська, Тернопільська області)
Визначення оптимальних з технічної та фінансової точки зору каналів доставки
телерадіопрограм
Обмін інформацією з філіями щодо стану та потреб передавальних техзасобів та
каналів трансляції
Ведення реєстру першочергових потреб регіональних філій щодо питань передачі та
трансляції сигналу
Розробка пропозицій щодо доставки телерадіосигналу до місць встановлення нових
передавачів
Розробка пропозицій щодо заміни неефективних каналів доставки телерадіосигналу
Підготовка пропозицій операторам телекомунікаційних послуг щодо завантаження
телерадіопередавачів
Перевірка та коригування актів виконаних робіт операторами телекомунікаційних
послуг
Внесення змін до контрактів з операторами телекомунікаційних послуг в частині
обсягів мовлення, кількості задіяних передавачів для трансляцій

Виконано
Виконано
Виконано
Виконано частково у зв’язку з
відсутністю договірних відносин
з постачальниками послуг
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано

Друга декада
квітня

Виконано

Третя декада
грудня

Не виконано

Перша декада
жовтня

Виконано частково у зв’язку з
відсутністю договірних відносин
з постачальниками послуг

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Не виконано у зв’язку з
відсутністю вимірювального
обладнання та договоріних
відносин з Концерном РРТ

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Департамент регіонального розвитку
КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
Розробка і впровадження нових виробничих алгоритмів у реформованих філіях

Третя декада
червня
Третя декада
лютого

Виконано

Супровід розробки та впровадження алгоритму взаємодії працівників, які виробляють
базовий контент: ранкову програму, новини, "Тему дня"
Розробка і впровадження алгоритму отримання послуг за адміністративногосподарським напрямом на договірних умовах (охорона, транспортні послуги, клінінг,
послуги стиліста, сурдопереклад)
Розробка і впровадження алгоритму залучення персоналу творчого напряму на
договірних умовах

Друга декада
березня

Виконано

Третя декада
березня

Виконано

Розробка та впровадження алгоритму конвергентної роботи теле-, радіо- та цифрових
платформ

Третя декада
вересня

Розробка алгоритмів взаємодії Центральної дирекції, хабів та бюро за творчим
напрямом

Друга декада
червня

Розробка алгоритмів взаємодії Центральної дирекції, хабів та бюро за адміністративногосподарським напрямом

Друга декада
червня

Створення хабів на базі регіональних дирекцій

Третя декада
грудня

Виконано

Не виконано у зв’язку зі зміною
напряму стратегічного розвитку
ПАТ "НСТУ"
Не виконано у зв’язку зі зміною
напряму стратегічного розвитку
ПАТ "НСТУ"
Не виконано у зв’язку зі зміною
напряму стратегічного розвитку
ПАТ "НСТУ"
Не виконано у зв’язку зі зміною
напряму стратегічного розвитку
ПАТ "НСТУ"
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Розробка механізму та процесу взаємодії регіональних дирекцій при їх об’єднанні в
регіональні представництва (хаби та бюро) за територіальним принципом

Третя декада
липня

Підготовка пропозицій щодо об’єднання філій в регіональні представництва (хаби та
бюро) за територіальним принципом

Друга декада
серпня

Внесення змін до структури та штатної чисельності філій при їх об’єднанні в
регіональні представництва (хаби та бюро) за територіальним принципом

Перша декада
вересня

Налагодження системи роботи та взаємодії філій після їх об’єднання в регіональні
представництва (хаби та бюро)

Третя декада
грудня

ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ

Організаційне забезпечення та інформаційний супровід заходів щодо проведення
конкурсного відбору на посади менеджерів та продюсерів (філій)

Супровід та координація заходів щодо проведення за участю Ради Європи ярмарків
вакансій для працівників відокремлених структурних підрозділів Львівської РД,
Дніпровської та Криворізької РД, Волинської РД та Харківської РД
Аналіз роботи відокремлених структурних підрозділів при впровадженні нової сітки
мовлення
Підготовка матеріалів для Правління щодо припинення діяльності філій ПАТ "НСТУ":
Криворізька РД, Новгород-Сіверська РД та ЦД "Українське радіо"
Виявлення та узагальнення проблемних питань, що виникають у філіях за умов
ведення діяльності творчо-виробничих об’єднань "Бюро телерадіоновин" наявною
штатною чисельністю; підготовка пропозицій щодо внесення змін до структури та
штатної чисельності відокремлених структурних підрозділів
Підготовка матеріалів для Правління щодо внесення змін до структур та штатної
чисельності відокремлених структурних підрозділів, на підставі аналізу їх роботи за І
квартал з метою забезпечення сталого виробничого процесу після вивільнення
персоналу
Розробка алгоритму взаємодії відокремлених структурних підрозділів з Центральною
дирекцією
Підготовка матеріалів для Правління щодо припинення діяльності філії ПАТ "НСТУ"
"Донецька РД"
Розробка алгоритму оптимізації використання нерухомого майна відокремленими
структурними підрозділами
Розробка проектів положень про відокремлені структурні підрозділи (хаби),
узгодження із департаментами Центральної дирекції відповідно до їх компетенції та
підготовка подання на Правління.

Не виконано у зв’язку зі зміною
напряму стратегічного розвитку
ПАТ "НСТУ"
Виконано
Не виконано у зв’язку зі зміною
напряму стратегічного розвитку
ПАТ "НСТУ"
Не виконано у зв’язку зі зміною
напряму стратегічного розвитку
ПАТ "НСТУ"

До остаточного
заповнення посад
менеджерів (філій)
та продюсерів
(філій) за
результатами
конкурсів

Виконано

Третя декада
лютого

Виконано

Третя декада
лютого
Друга декада
лютого

Виконано
Виконано

Третя декада
лютого

Виконано

Перша декада
березня

Виконано

Друга декада
березня
Друга декада
квітня
Третя декада
квітня
Друга декада
серпня

Супровід відкритого конкурсу на закупівлю стороннього контенту для відокремлених
структурних підрозділів

Перша декада
вересня

Розроблення функціональних обов’язків для проектів посадових інструкцій
працівників хабів

Друга декада
жовтня

Організаційне забезпечення та інформаційний супровід заходів щодо проведення
конкурсного відбору на посади менеджерів та продюсерів (філій)
ПОТОЧНА РОБОТА

Перша декада
грудня

Виконано
Виконано
Виконано
Не виконано у зв’язку зі зміною
напряму стратегічного розвитку
ПАТ "НСТУ"
Не виконано у зв’язку зі зміною
напряму стратегічного розвитку
ПАТ "НСТУ"
Не виконано у зв’язку зі зміною
напряму стратегічного розвитку
ПАТ "НСТУ"
Виконано

Налагодження системи роботи та взаємодії філій після їх об’єднання в регіональні
представництва (хаби та бюро)

Постійно

Не виконано у зв’язку зі зміною
напряму стратегічного розвитку
ПАТ "НСТУ"

Організаційний та документальний супровід діяльності Редакційної ради ПАТ "НСТУ"

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Організація та координація зустрічей керівництва відокремлених підрозділів з
керівниками департаментів Центральної дирекції та членами Правління
Збір, аналіз та узагальнення інформації щодо проблемних питань, що виникають в
процесі виробничої діяльності відокремлених структурних підрозділів
Моніторинг виконання керівниками відокремлених структурних підрозділів завдань,
спрямованих на впровадження реформи
Підготовка пропозицій щодо преміювання працівників керівного складу філій
Забезпечення відповідей на запити щодо реформи Суспільного мовлення в регіонах
Організаційний супровід онлайн-нарад відокремлених структурних підрозділів з
керівництвом Центральної дирекції
Підготовка проектів документів на розгляд Правління з питань реформування
Надання усних консультацій керівникам відокремлених структурних підрозділів у
межах повноважень

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

7

Опрацювання потреб відокремлених структурних підрозділів в технічному
переоснащенні та оптимізації виробничого процесу. Формування пропозицій спільно з
департаментом технічного забезпечення
Аналіз потреб філій в обсягах фінансування та надання пропозицій плановоекономічному департаменту
Забезпечення організаційних заходів щодо оптимізації використання філіями
нерухомого майна

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Департамент організаційної роботи
КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
Завершення впровадження системи електронного документообігу в Центральній
дирекції
Навчання користувачів - працівників Дирекції "Українське радіо"
Підготовка договору на супровід та доопрацювання системи
Удосконалення процесів та виправлення помилок
Навчання самостійному супроводу системи
Підготовка додаткових схем бізнес-процесів для подальшого самостійного
впровадження
Трансформація Музею телебачення в новий інтерактивний формат
Аналіз наявних ресурсів: експонати, опис експозицій, музейне технічне оснащення та
приміщення
Розроблення концепції перетворення Музею відповідно до сучасних тенденцій
Впровадження концепції, зокрема:
➢ варіанти просторової зміни розміщення експозицій;
➢ варіанти територіального розширення Музею в хабі Телеолівця (музейне
проектування);
➢ впровадження ексклюзивності Музею;
➢ перелік можливих інтерактивних станцій;
➢ розробка додаткових 2-х тематичних експозицій
Запуск внутрішнього порталу ПАТ "НСТУ"
Аналіз бізнес-процесів, розробка ІТ стратегії впровадження єдиного інформаційного
простору
Розробка технічного завдання на створення внутрішньої єдиної інформаційної системи
ПАТ "НСТУ" та інтеграції до єдиного ландшафту інформаційних систем
Розробка формату та наповнення внутрішнього корпоративного порталу
Розробка оригінального дизайну макета внутрішнього корпоративного порталу єдиної
інформаційної системи ПАТ "НСТУ", верстка головної сторінки порталу єдиної
інформаційної системи ПАТ "НСТУ", розробка оригінального програмного
забезпечення бази знань, а також розробка оригінального веб-інтерфейсу єдиної точки
доступу до внутрішніх корпоративних інформаційних ресурсів
Наповнення внутрішнього корпоративного порталу та технічні роботи щодо інтеграції
систем, введення в промислову експлуатацію
Впровадження системи електронного документообігу в філіях
Розробка додаткових бізнес-процесів для філій
Налаштування процесів у системі
Навчання ключових користувачів
Дослідна експлуатація системи у філіях
Перехід усіх користувачів філій на роботу з системою, введення в промислову
експлуатацію
ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ
Відкриття вільного входу до Телеолівця (створення зони рецепції та забезпечення її
роботи, виготовлення перепусток)
Розробка та виготовлення брендованої продукції Суспільного
Розробка та впровадження єдиного концепту оновлених тематичних просторів в
приміщеннях ЦД (переговорні, дитяча кімната тощо)
Створення механізму аналітичного та документального забезпечення Наглядової ради
Підготовка проекту Річного плану ПАТ "НСТУ" на 2018 рік

Друга декада
лютого
Перша декада
січня
Друга декада
лютого
Друга декада
лютого
Друга декада
лютого
Третя декада
лютого
Перша декада
липня
Третя декада
лютого
Друга декада
квітня

Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано
Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням

Третя декада
липня

Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням

Перша декада
липня
Третя декада
квітня
Друга декада
квітня
Друга декада
квітня

Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням

Третя декада
квітня

Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням

Третя декада
липня
Друга декада
вересня
Третя декада
березня
Третя декада
травня
Друга декада
червня
Третя декада
червня
Третя декада
серпня

Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням

Перша декада
лютого
Друга декада
травня
Перша декада
серпня
Перша декада
березня
Друга декада
лютого

Виконано
Виконано
Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням

Виконано
Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано
Виконано
Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано
Виконано
Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано частковоу зв’язку з
недофінансуванням
Виконано
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Інтеграція архівів Центральної дирекції та ліквідованих філій
Тестування автоматизованої системи управління проектами
Уніфікація номенклатури справ у всіх філіях
Розробка та запуск системи нематеріальної мотивації / підвищення лояльності
співробітників / покращення корпоративного духу
Розробка та впровадження системи контролю виконання документів та доручень в
ПАТ "НСТУ"
Запуск програми Onboarding в ПАТ "НСТУ"
Відновлення кінотеатру на першому поверсі Телеолівця відповідно до сучасних
стандартів та багатофункціональності зони
Розробка нових екскурсій та майстер-класів з включенням інтерактивних станцій
Повноцінний запуск роботи Музею радіо на вул. Хрещатик, 26
Розробка єдиної з Центральною дирекцією та філіями концепції мережі Музеїв
телебачення та радіо ПАТ "НСТУ"
ПОТОЧНА РОБОТА
Організація засідань Наглядової ради, збір інформації та інша робота за запитом членів
Наглядової ради
Збір інформації, підготовка звітів та презентацій, документальне супроводження
діяльності Правління, збір та підготовка поточної інформації для членів Правління
відповідно до діяльності самостійних структурних підрозділів, інша робота за запитом
членів Правління
Забезпечення безперебійної роботи Музею телебачення, проведення не менше 2-х
екскурсій на день, розробка нових екскурсій/майстер-класів
Організація тематичних заходів на святкові дні для співробітників Суспільного (День
працівника радіо, телебачення та зв’язку, Різдво та Новий Рік, День народження
Суспільного тощо)
Забезпечення функціонування UΛ: HUB та, в його рамках, читальні, рецепції,
лекторію, дитячої кімнати
Забезпечення активностей в Телеолівці, максимальне залучення Хрещатика та філій
(лекції, кінопокази, виставки, заходи, проекти (зелений офіс, радіодиктант, арт-проекти
тощо)
Впровадження візуальних змін на території ЦД та філій з акцентом на бренд Суспільне
(таблички вхідні та в приміщеннях, прес-карти тощо)
Комунікація з колективом ПАТ "НСТУ" (привітання зі святами та днями народження,
надсилання важливих документів та актуальної інформації про діяльність компанії
тощо)
Розробка та реалізація спільних з філіями проектів
Підготовка документів на директорат, Правління
Підготовка документів на засідання Наглядової ради
Ведення протоколів директорату, Ради генпродюсерів, Наглядової ради, апаратних
нарад, інших заходів
Контроль виконання документів
Реєстрація документів, наказів, розпоряджень
Обробка документів в системах Lotus та iDOC
Отримання та відправка поштової кореспонденції
Упорядкування документів для передачі до архіву
Попередній розгляд вхідної кореспонденції та підготовка проектів доручень
керівництва
Створення комп’ютерної бази особових справ звільнених працівників
Впорядкування документів фондів в об’єднаному архівному сховищі
Прийом від структурних підрозділів на зберігання документів тривалого (більше 10
років) та постійного зберігання, закінчених в діловодстві
Узагальнення та аналіз щомісячних планів та звітів з метою оцінки (КРІ)
Супроводження автоматизованих систем документообігу та внутрішнього порталу

Третя декада
травня
Третя декада
липня
Перша декада
березня
Третя декада
вересня
Третя декада
травня
Друга декада
листопада
Друга декада
липня
Третя декада
квітня
Друга декада
липня
Друга декада
липня

Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно
Постійно
Постійно

Виконано
Виконано
Виконано

Постійно

Виконано

Постійно
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно

Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням

Постійно

Виконано
Виконано
Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано
Виконано
Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано
Виконано
Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано
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Юридичний департамент
КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
Реєстрація випуску акцій ПАТ "НСТУ" (після надання висновку аудитора
(аудиторської фірми) щодо формування статутного капіталу)

Третя декада
березня

Виконано

Отримання висновку аудитора (аудиторської фірми) щодо формування статутного
капіталу товариства станом на дату державної реєстрації товариства або баланс
товариства за перший звітний період та аудиторський висновок (звіт незалежного
аудитора)/висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за відповідний
період, що містить висновки, яких дійшов аудитор, щодо відповідності розміру
статутного капіталу установчим документам, формування та сплати статутного
капіталу із зазначенням переліку внесків, унесених в оплату статутного капіталу (акцій
попереднього випуску), реквізитів платіжних документів (у разі оплати грошовими
коштами) або актів приймання-передавання (при оплаті не грошовими коштами)

Третя декада
березня

Виконано

Підготовка документів, передбачених рішенням НКЦПФР від 26.02.2013 № 248 "Про
затвердження Порядку реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, що
створюються у процесі приватизації та корпоратизації"

Після отримання
висновку аудитора
(аудиторської
фірми).
Третя декада
березня

Виконано

Подача необхідного пакету документів до НКЦПФР та подальше їх супроводження в
НКЦПФР

Отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

Створення системи забезпечення захисту та використання об’єктів авторського права
та суміжних прав (контенту), а також інших об’єктів інтелектуальної власності ПАТ
"НСТУ"
Підготовка Концепції створення системи забезпечення захисту та використання
об’єктів авторського права та суміжних прав (контенту), а також інших об’єктів
інтелектуальної власності ПАТ "НСТУ"
Представлення Концепції на Директораті та подача на розгляд Правління ПАТ "НСТУ"
Схвалення Концепції Правлінням ПАТ "НСТУ"
Підготовка Плану впровадження системи забезпечення захисту та використання
об’єктів авторського права та суміжних прав (контенту), а також інших об’єктів
інтелектуальної власності ПАТ "НСТУ"

Приєднання Укртелефільму до ПАТ "НСТУ" (після завершення заходів з перетворення
державного підприємства)

Надання пропозицій до Плану перетворення ДП "Укртелефільм"
Участь у роботі комісії з перетворення

Розробка дорожньої карти приєднання Укртелефільму

Юридичний супровід процедури приєднання
ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ
Аналіз Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів", яким
внесено зміни до Закону України "Про акціонерні товариства"; Закону України "Про
цінні папери та фондовий ринок",
Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України"

У разі отримання
висновку.
Третя декада
березня
У разі отримання
висновку, за
результатами
розгляду.
Третя декада
квітня

Виконано

Виконано

Друга декада
квітня

Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням

Третя декада
лютого

Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням

Третя декада
березня
Третя декада
березня

Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням

Третя декада
квітня

Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням

Перша декада
липня

Не виконано, оскільки не
здійснені заходи з перетворення
Укртелефільму в публічне
акціонерне товариство, що
залежить лише від результатів
роботи комісії з перетворення,
утвореної рішенням Уряду

Третя декада
лютого
До завершення
роботи комісії

Виконано
Виконано

Третя декада
травня

Не виконано, оскільки не
завершені заходи перетворення
державного підприємства в
публічне акціонерне товариство,
які не залежать від ПАТ "НСТУ"

До завершення
заходів з
приєднання.
Третя декада
грудня

Виконано

Третя декада
лютого

Виконано
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Підготовка пропозицій та проектів з метою реалізації Закону України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та
залучення інвестицій емітентами цінних паперів"
Підготовка проекту Статуту ПАТ "НСТУ", подання його на розгляд Правління та
Наглядової ради ПАТ "НСТУ"
Супровід проекту Статуту ПАТ "НСТУ" в державних органах влади до прийняття
Урядом
Супроводження судового процесу та участь у роботі міжвідомчої робочої групи з
питань, пов’язаних із захистом прав та інтересів держави у справі про повернення
коштів фінансової гарантії, перерахованих для забезпечення виконання умов договору
стосовно проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу "Євробачення"
Моніторинг та супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України, що
стосуються сфери діяльності ПАТ "НСТУ"
Юридичний супровід процедури вивільнення працівників
Розробка типових форм договорів, угод
Підготовка проектів договорів відповідно до Плану публічних закупівель
Підготовка та укладання проекту субліцензійної угоди з Національним комітетом
спорту інвалідів України на трансляцію ХІІ Зимових паралімпійських ігор в м.
Пхьончхані (Республіка Корея)
ПОТОЧНА РОБОТА
Розробка та участь у розробленні проектів нормативно-правових актів та інших
документів з питань діяльності ПАТ "НСТУ"
Участь у підготовці договорів (контрактів) та здійсненні заходів, спрямованих на
виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних
інтересів ПАТ "НСТУ"
Здійснення претензійної та позовної роботи, представлення, захист законних прав та
інтересів ПАТ "НСТУ" в судах та інших органах
Аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів,
результатів позовної роботи
Розгляд та аналіз запитів на інформацію, адвокатських запитів
Надання працівникам ПАТ "НСТУ" юридичних консультації та роз’яснень щодо
застосування законодавства в роботі ПАТ "НСТУ"
Підготовка та облік, зберігання довіреностей
Юридичний аналіз об’єктів інтелектуальної власності, забезпечення реєстрації
авторських прав на об’єкти інтелектуальної власності (у тому числі права власності на
знаки для товарів і послуг), супровід процедури укладення угод в сфері інтелектуальної
власності
Юридична експертиза проектів документів та надання відповідних висновків
Здійснення реєстраційних дій з питань діяльності ПАТ "НСТУ"

Третя декада
березня
Третя декада
квітня
До прийняття
Урядом
До завершення
заходів
Третя декада
грудня
До завершення
заходів
Третя декада
квітня
Третя декада
грудня

Виконано
Виконано
Виконано

Виконано

Виконано
Виконано
Виконано
Виконано

Третя декада
березня

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно
Постійно

Виконано
Виконано

Департамент управління персоналом
КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
Організація звільнення за скороченням працівників Центральної дирекції та філій
(скорочення штату та чисельності працівників на 2400 штатних одиниць)
Підготовка до затвердження Колективного договору ПАТ "НСТУ"
Автоматизація ведення кадрового обліку
Розвиток HR-напряму
ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ
Підготовка нового штатного розпису Центральної дирекції відповідно до умов і
розмірів оплати праці працівників ПАТ "НСТУ", затверджених Наглядовою радою
ПАТ "НСТУ" 25.10.2017
Підготовка проектів посадових та робочих інструкцій працівників ПАТ "НСТУ"
Опрацювання документів відокремлених структурних підрозділів, пов`язаних зі
звільненням за скороченням працівників

Третя декада
березня
Третя декада
квітня
Перша декада
грудня
Третя декада
грудня
Третя декада
березня
У разі внесення
змін до структури
та штатного
розпису ПАТ
"НСТУ"
Третя декада
березня

До остаточного
заповнення
посад менеджерів
Організація процедури попереднього відбору кандидатів на посади продюсерів (філій)
(філій) та
та менеджерів (філій) за результатами отриманих пакетів документів від претендентів
продюсерів (філій)
за результатами
конкурсів

Виконано
Виконано
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано

Виконано

Виконано

Виконано
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Здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників ПАТ "НСТУ" (за
напрямами)
ПОТОЧНА РОБОТА
Здійснення заходів щодо добору та розстановки персоналу, вивчення відповідності
ділових і моральних якостей осіб їхній роботі за професією, посадою
Надання в межах компетенції необхідних документів для призначення пенсій
працівникам
Забезпечення прав, пільг і соціальних гарантій працівникам ПАТ "НСТУ"
Участь у розробленні та веденні реєстру цивільно-правових угод, укладених ПАТ
"НСТУ" з фізичними особами
Заповнення, облік і зберігання трудових книжок та особистих карток (особових справ)
працівників
Забезпечення за поданням структурних підрозділів ПАТ "НСТУ" організаційних
заходів із проходження практики та стажування молодих спеціалістів
Участь у розробці структури та штатного розпису ПАТ "НСТУ"
Підготовка документів для внесення змін в структуру та штатний розпис
Підготовка статистичних довідок щодо змін чисельності та структури персоналу
Опрацювання кореспонденції, що стосується особового складу
Ведення облікових книг, пов`язаних з кадровим діловодством
Підготовка аналітичної інформації за завданнями керівництва
Складання місячної звітності по особовому складу
Складання квартальної звітності по особовому складу
Надання кадрових даних для підготовки звітності за формою 1-ПВ
Складання річної звітності по особовому складу

Третя декада
грудня

Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно
До 5-го числа
місяця за звітним
До 31-го числа
поточного місяця
До 7-го числа
місяця за звітним
До 28-го лютого
року за звітним

Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано

Департамент закордонного співробітництва
КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
Розробка стратегії напряму роботи з донорами та організація на її основі системної
взаємодії з міжнародними донорами
Розробка стратегії роботи з донорами ПАТ "НСТУ"
Запровадження щотижневої розсилки новин ПАТ "НСТУ" для донорів
Запровадження щоквартальних зустрічей донорів ПАТ "НСТУ"
Створення бази поточних донорських проектів ПАТ "НСТУ"
Залучення відповідних грантів з метою отримання продукту / послуг (програми,
тренінги; навчальні візити до СМ, техніка тощо) за грантові кошти на орієнтовну суму
10 млн дол. США
Написання фандрейзинг стратегії на основі загальної стратегії та відповідно до потреб
організації. Додатком до Стратегії є детальний Time Line процесу грантменеджменту та
фандрейзингу в організації

Третя декада
грудня
Друга декада
липня
Третя декада січня
Третя декада
березня
Друга декада
квітня

Виконано
Виконано

Третя декада
березня

Не виконано у зв’язку зі зміною
напряму стратегічного розвитку
ПАТ "НСТУ"

Розробка проекту краудфандінг-кампанії та встановлення попередніх домовленостей
для запуску краудфандінгу у 2019 році

Третя декада
жовтня

Запровадження системи добровільних пожертв на сайті ПАТ"НСТУ"

Третя декада
серпня

Організація участі України в Пісенному конкурсі "Євробачення-2018":
а) трансляція півфіналів та фіналу Національного відбору на "Євробачення-2018";
б) трансляція 3-х пісенних шоу "Євробачення-2018";
в) супровід учасника від України в офіційних заходах протягом 2-х тижнів
"Євробачення-2018" у Лісабоні (Португалія)

Третя декада
травня

Супровід учасника від України до Португалії для запису посткарду

Виконано

Виконано

Запровадження CRM-системи для систематизації грантового менеджменту в
організації

Інформування ЄМС щодо правил, ходу та результатів проведення півфіналів та фіналу
національного відбору
Координація залучення учасників ПКЄ-2018 від інших країн до виступу на
національному відборі України
Координація створення, збору та своєчасного надання ЄМС усіх матеріалів учасника,
пов’язаних із його виступом на ПКЄ-2018
Участь у зустрічі голів делегацій у Лісабоні (Португалія).
Оформлення відрядження представників ПАТ "НСТУ"

Виконано

Третя декада
грудня

Друга декада
липня
Третя декада
грудня

Каталогізація потреб підрозділів ПАТ "НСТУ" у донорській підтримці

Виконано

Третя декада
лютого
Третя декада
лютого
Друга декада
березня
Друга декада
березня
Перша декада
квітня

Виконано
Виконано
Не виконано у зв’язку зі зміною
напряму стратегічного розвитку
ПАТ "НСТУ"
Не виконано у зв’язку зі зміною
напряму стратегічного розвитку
ПАТ "НСТУ"

Виконано

Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
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Забезпечення акредитації делегації, преси та фанів від України на ПКЄ-2018
Координація телеголосування; формування, підготовка та координування роботи
національного журі
Координація участі речника від України
Створення концепції та організація роботи фан-зони ПКЄ-2018 на базі ПАТ "НСТУ"
Координація підготовки та проведення трансляції півфіналів та фіналу ПКЄ-2018
Координація перебування української делегації у Лісабоні під час тижнів Євробачення.
Оформлення відрядження представників ПАТ "НСТУ"
Звіт перед ЄМС щодо трансляції ПКЄ-2018 та медіапоказників
ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ

Проект Дитячий пісенний конкурс "Євробачення – 2018"
у Мінську (Білорусь)
Моніторинг аналітичних досліджень EBU-MIS та підготовка інформаційних
тематичних довідок щодо різних аспектів діяльності суспільних мовників, проектів
ЄМС, засідань, семінарів, тематичних зустрічей, що відповідають інтересам ПАТ
"НСТУ", для інформування керівного менеджменту
Налагодження системної взаємодії з ЄМС, представництвами іноземних держав в
Україні та закордонними партнерами: моніторинг ключових подій, проектів,
досягнень партнерів, нових призначень у складі керівництва, ювілейних дат та
забезпечення вчасного адресного реагування

Друга декада
квітня
Друга декада
травня
Друга декада
травня
Друга декада
травня
Друга декада
травня
Друга декада
травня
Третя декада
травня

Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано

Третя декада
листопада

Виконано

Протягом року

Виконано

Протягом року

Виконано

Третя декада
лютого
Третя декада
грудня

Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням

Розробка та апробація матриці роботи з проектами залучення МТД (на основі проекту
JICA - конкретні кроки та документація кожного учасника процесів реєстрації
проекту, митного оформлення, отримання дозволів на ввезення техніки, процедури
звільнення від митних зборів та ПДВ) - для оптимізації подальшої роботи з МТД

Третя декада
вересня

Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням

Координація залучення ПАТ "НСТУ" в якості донора контенту до проекту ЄМС
#Keepmediagood - цикл промороликів про вплив СМ на життя пересічних людей

Третя декада
грудня

Проведення спецпроекту "Радіодиктант національної єдності"

Третя декада
листопада

Не виконано у зв’язку з
обмеженнями юридичного
характеру

Спецпроект. Всесвітній день радіо 13 лютого 2018 р.
Проект ERFURT EXCHANGE 2018 (ЄМС). Безкоштовний обмін дитячими
програмами/сюжетами між членами Європейської Мовної Спілки

Організація участі ПАТ "НСТУ" у музичному діджитал проекті ЄМС "Побачити
Радіо" - Euroradio2see для популяризації українського продукту на міжнародній
платформі
ПОТОЧНА РОБОТА
Міжнародна координація спортивних подій, в яких бере участь ПАТ "НСТУ":
Олімпіада, Паралімпіада, ЧС з біатлону тощо
Обмін музичними концертами. Підготовка, переклад та оформлення супровідної
інформації для концертів. Координація процесу завантаження-використання, який
здійснює фонотека. Підготовка статистичних довідок.
Підготовка інформації для творчих об’єднань щодо нових Правил використання
новинних та спортивних сюжетів мережі Євробачення EVN/EVS
Організація роботи щодо опрацювання та заповнення Опитувальника ЄМС за
результатами діяльності ПАТ "НСТУ" в 2017 році
Комунікації з ЄМС щодо сплати фінансових зобов’язань ПАТ "НСТУ" перед ЄМС.
Координація оплати членського внеску та обов’язкових платежів (у разі виділення
лімітів)
Підготовка фінансових звітів щодо взаєморозрахунків з ЄМС
Радіоконкурс ЄМС Кончертіно Прага для молодих музикантів - переможців
національного відбору. Переклад та поширення умов конкурсу, участь в організації
національного відбору, координація участі у міжнародному раунді, підготовка
матеріалів для соцмереж та сайту
Координація мультиплатформного проекту Euroradio2see / Побачити Єврорадіо
Опрацювання проектів двостороннього співробітництва: Данія, Китай, Південна
Корея, Індія та ін.
Опрацювання грантової програми "Креативної Європи": 32/2017
Опрацювання грантової програми "Культурних мостів" від Британської Ради та ІЮНІК
Координація та логістика окремих проектів МТД у сфері зовнішньої допомоги
міжнародних донорських організацій: Sida / JICA тощо
Оформлення відрядження представників ПАТ "НСТУ" для висвітлення Зимових
Олімпійських ігор
Оформлення відрядження представників ПАТ "НСТУ" для участі у медіаасамблеї ЄМС
/ Media Summit 2018 (у разі виділення коштів)

Виконано

Виконано

Третя декада
листопада

Виконано

Третя декада
грудня

Виконано

Третя декада
грудня

Виконано

Третя декада
лютого
Третя декада
березня

Виконано
Виконано

Протягом року

Виконано

Протягом року

Виконано

Третя декада
грудня

Виконано

Третя декада
грудня
Третя декада
грудня
Третя декада
червня
Третя декада
червня
Третя декада
грудня
Третя декада
лютого
Третя декада
квітня

Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
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Оформлення відрядження представників ПАТ "НСТУ" для участі у юридичній
асамблеї ЄМС / Legal and Public Affairs Assembly 2018 (у разі виділення коштів)
Оформлення відрядження представників ПАТ "НСТУ" для участі у фінансовій
асамблеї ЄМС / 24th Finance Assembly 2018 (у разі виділення коштів)
Оформлення відрядження представників ПАТ "НСТУ" для участі у генеральній
асамблеї ЄМС / 80th General Assembly (у разі виділення коштів)
Оформлення відрядження представників ПАТ "НСТУ" для участі у засіданні Асамблеї
Академії Євробачення (у разі виділення коштів)
Оформлення відрядження представників ПАТ "НСТУ" для участі у юридичній
асамблеї ЄМС / Legal and Public Affairs Assembly 2018 (у разі виділення коштів)
Оформлення відрядження представників ПАТ "НСТУ" для участі у новинній асамблеї
ЄМС / 13th News Assembly (у разі виділення коштів)
Оформлення відрядження представників ПАТ "НСТУ" для участі у генеральній
асамблеї ЄМС / 81th General Assembly (у разі виділення коштів)
Переклад поточної кореспонденції, договорів з міжнародними партнерами (ЄМС,
Lagardere, Spacecom, DW, OBS та ін.), актів приймання-передачі наданих послуг,
рахунків-фактур, супровідної фінансової документації, дозволів та інших документів,
пов’язаних із участю компанії в міжнародних проектах та придбанням прав на
трансляцію спортивних подій
Належне оформлення грантової документації. Здійснення перекладу документів,
пов’язаних зі співпрацею з JICA, переклад грантових заявок та супровідної
документації, документів, необхідних для участі у фестивалях та конкурсах
Забезпечення ефективної зовнішньої комунікації ПАТ "НСТУ". Переклад прес-релізів,
офіційних заяв та дайджестів

Третя декада
квітня
Перша декада
травня
Третя декада
червня
Третя декада
жовтня
Третя декада
жовтня
Третя декада
листопада
Третя декада
грудня

Виконано
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано

Третя декада
червня

Виконано

Протягом року

Виконано

Протягом року

Виконано

Виконання перекладу особистих документів працівників ПАТ "НСТУ" для оформлення
закордонних відряджень, листів на митницю та іншої супровідної документації

Протягом року

Виконано

Забезпечення ефективної комунікації між працівниками ПАТ "НСТУ" та
міжнародними партнерами. Здійснення усного перекладу на зустрічах, засіданнях,
конференціях, тренінгах, перекладацький супровід під час подій за участю
міжнародних партнерів

Протягом року

Виконано

Український переклад програм для ефіру каналу. Переклад та озвучування українською
мовою запису програм ПАТ "НСТУ" за участю англомовних гостей для видачі їх в ефір

Протягом року

Виконано

Співпраця з підрозділами новин творчих об’єднань для включення в контент каналу
українського перекладу записів актуальних подій та заходів. Переклад запису
важливих міжнародних подій, трансляцій, прес-конференцій тощо для показу в
новинах та програмах каналу

Протягом року

Виконано

Департамент зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації

КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
Уніфікація представленості ПАТ "НСТУ" в соціальних мережах (централізована
система адміністрування, єдина айдентика)
Аналітика наявних сторінок ПАТ "НСТУ" у соціальних мережах
Розробка єдиної системи адміністрування сторінок
Розробка візуальної айдентики
Розробка SMM-cтратегії та гайдлайнів (рубрикація, хештегування, макет публікацій
різного типу тощо)
Розробка Положення про ведення соціальних мереж ПАТ "НСТУ"

Розробка комплексу документів, що регулюють діяльність ПАТ "НСТУ" в публічному
полі та взаємодію зі ЗМІ
Положення про взаємодію зі ЗМІ ПАТ "НСТУ"
Положення про реагування на інформаційні кризи ПАТ "НСТУ"
Положення про інформаційне партнерство ПАТ "НСТУ"
Інформаційна кампанія "Від Державного до Суспільного" (спрямована на збільшення
впізнаваності бренду - brand recogniton та посилення лояльності до UΛ: Суспільне
мовлення)
Проведення інформаційної кампанії

Третя декада
липня
Третя декада
лютого
Друга декада
березня
Друга декада
травня
Друга декада
травня
Третя декада
березня
Третя декада
вересня
Друга декада
березня
Третя декада
вересня
Друга декада
липня
Друга декада
грудня
Протягом року

Аналіз впізнаваності бренду та рівня лояльності до UΛ: Суспільне мовлення
ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ
Кризові комунікації у зв’язку з кадровою оптимізацією у філіях ПАТ "НСТУ"
Інформаційний супровід конкурсного відбору на посади менеджерів та продюсерів
філій
Інформаційний супровід внутрішнього конкурсу творчих проектів

Друга декада
грудня
Третя декада
червня
Третя декада
грудня
Друга декада
лютого

Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано частково у зв’язку зі
зміною структури ПАТ "НСТУ"
Виконано
Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано
Виконано
Виконано
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Організація роботи прес-зони в офіційній фан-зоні Олімпійських ігор 2018

Третя декада
лютого

Інформаційний супровід створення хабів

Третя декада
грудня

Проведення інформаційної кампанії до нового телевізійного сезону на UΛ: Перший
Інформаційний супровід Пісенного конкурсу "Євробачення-2018"
ПОТОЧНА РОБОТА

Моніторинг згадок ПАТ "НСТУ" в інтернет-ЗМІ та соціальних мережах

Розгляд звернень громадян, відповіді на інформаційні запити ЗМІ та телефонні дзвінки
до прес-служби
Розгляд пропозицій про інформаційне партнерство та партнерські прояви
Підготовка текстів прес-релізів, прес-анонсів, пост-анонсів та інших матеріалів про
діяльність ПАТ "НСТУ" для офіційного сайту suspilne.media
Підготовка текстів прес-релізів, прес-анонсів, пост-анонсів та інших матеріалів про
діяльність та контент каналу UΛ: Перший для офіційного сайту 1tv.com.ua
Ведення всеукраїнської розсилки інформаційних матеріалів для ЗМІ
Ведення регіональної розсилки інформаційних матеріалів про діяльність філій ПАТ
"НСТУ" для ЗМІ
Адміністрування та наповнення офіційного youtube каналу UΛ: Перший
Ведення онлайн-трансляцій на офіційному youtube каналі UΛ: Перший та сторінки в
соціальних мережах
Ведення офіційних сторінок у соціальних мережах
Розробка сценарних планів заходів за участю ЗМІ чи громадськості
Підготовка візуальних матеріалів (банери, інфографіка) для новин і подій
Організація прес-брифінгів, прес-конференцій, тематичних зустрічей та публічних
дискусій
Підготовка меседж-боксів та брифування спікерів
Інформаційний супровід Дитячого пісенного конкурсу "Євробачення-2018"
Інформаційний супровід та анонсування телепрограм на UΛ: Перший
Адміністрування сайту suspilne.media (контентне)
Адміністрування сайту 1tv.com.ua (контентне)

Третя декада
жовтня
Третя декада
травня

Виконано
Не виконано у зв’язку зі зміною
напряму стратегічного розвитку
ПАТ "НСТУ"

Постійно
(щоденний
моніторинг,
щотижневий звіт,
щомісячний аналіз
репутаційного
капіталу топспікерів ПАТ
"НСТУ")

Виконано
Виконано

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

у міру виникнення
потреби в
трансляції події

Виконано

Постійно

Виконано

у міру виникнення
потреби

Виконано

Постійно
У міру
виникнення
потреби
Постійно
Третя декада
листопада
Постійно
Постійно
Постійно

Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано

Департамент безпеки та запобігання корупційним проявам
КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
Повний перехід під охорону ліцензованими комерційними охоронними структурами в
приміщенні ПАТ "НСТУ"
Затвердження технічного завдання на здійснення фізичної охорони приміщень ПАТ
"НСТУ" в м. Києві ліцензованими охоронними структурами
Проведення відкритих електронних торгів у системі "ProZorro" (вибір охоронної
структури)
Заміна штатних співробітників ПАТ "НСТУ" на охоронців комерційної структури переможця торгів
Атестація робочих місць за умовами праці
Коригування кількісного складу охоронних підрозділів у філіях у зв`язку з
оптимізацією використання службових та технічних приміщень відповідно до
інформації, наданої Департаментом управління активами
Запобігання та недопущення порушень при подачі електронних декларацій
працівниками ПАТ "НСТУ"
Проведення додаткової роз’яснювальної роботи щодо правильності заповнення
декларацій
Моніторинг своєчасності подання співробітниками ПАТ "НСТУ" електронних
майнових декларацій
Ознайомлення працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення
навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції

Друга декада
лютого
Третя декада
лютого
Третя декада
лютого
Третя декада
лютого
Друга декада
квітня
Друга декада
квітня
Третя декада
березня
Перша декада
березня
Третя декада
березня
Перша декада
березня

Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
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Контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми

Перша декада
квітня

Виконано

Проходження навчання працівниками відділу з пожежної безпеки для присвоєння
(підвищення) робітничої кваліфікації та спецнавчання (6 працівників)

Друга декада
лютого

Виконано

Впровадження єдиної централізованої системи обліку робочого часу за допомогою
електронної Системи контролю і управління доступом (СКУД) у приміщеннях
Центральної дирекції та філій ПАТ "НСТУ", її інтеграція з системою
відеоспостереження

Друга декада
лютого

Виконано

Монтаж СКУД в приміщеннях будівлі вул. Мельникова, 42
Пуско-налагоджувальні роботи СКУД
Виготовлення та видача персональних пластикових карток-перепусток співробітникам
ПАТ "НСТУ"
Розробка концепції єдиного підходу до організації охорони філій: кількісний склад та
технічне оснащення (сигналізація, тривожна кнопка тощо)
ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ
Збір та аналіз інформації про стан справ з питань безпеки в філіях
Підготовка інструкцій та функціональних обов’язків для нової охоронної структури
Страхування членів добровільної пожежної дружини ПАТ "НСТУ" (11 працівників)
Підготовка тендерів для найму охоронних фірм у філіях, які потребують посилення
забезпечення безпеки
Розробка маршрутів патрулювання та порядок дій охоронників із службовими
собаками
Медичний огляд працівників певних категорій
Виконання комплексу організаційно-технічних заходів, спрямованих на здійснення
оперативної координації й управління при виникненні питань, що потребують
термінового реагування служб, на платформі електронного документообігу iDOC
Розробка алгоритму та порядок дій у разі зникнення телевізійного сигналу каналів
ПАТ "НСТУ"
Перевірка роботи пункту централізованого нагляду (ПЦН) системи "Каштан"
Проведення тренінгу "Оперативна взаємодія та реагування на внутрішні та зовнішні
звернення" для відділу диспетчерського забезпечення та бюро перепусток управління
забезпечення режиму
Закупівля нових вогнегасників (60 шт.)
Технічне обслуговування вогнегасників (перезарядка)
ПОТОЧНА РОБОТА
Проведення перевірок та службових розслідувань, що стосуються порушень
антикорупційного законодавства працівників ПАТ "НСТУ"
Контроль виконання заходів охорони праці та пожежної безпеки під час підготовки та
проведення зйомок, записів та інших масових заходів у студіях
Оперативне регулювання та оптимізація процесу перевезень (виконання службових
обов’язків відділу експлуатації управління транспорту)
Антикорупційна перевірка ділових партнерів
Перевірення правильності оформлення дорожніх листів та регулювання процесу
перевезень службовим автотранспортом
Проведення перевірки кандидатів, які претендують на зайняття посад в ПАТ "НСТУ",
за допомогою єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з
корупцією правопорушення, а також подачі декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування
Розробка нормативних документів з охорони праці та пожежної безпеки, що діють в
ПАТ "НСТУ"
Проведення негласних перевірок несення служби співробітниками охоронних структур
та підрозділів ПАТ "НСТУ", які здійснюють чергування

Друга декада
лютого
Друга декада
лютого
Друга декада
лютого
Третя декада
лютого
Друга декада
лютого
Друга декада
березня
Друга декада
березня
Перша декада
квітня
Перша декада
квітня
Перша декада
травня
Перша декада
травня
Перша декада
травня
Перша декада
червня

Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано
Виконано
Виконано

Перша декада
червня

Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням

Перша декада
вересня
Перша декада
листопада

Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Перша декада
квітня
Постійно

Виконано

Виконано
Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Перша декада
травня

Виконано

Постійно

Виконано

Департамент сервісу
КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
Зміна системи надання послуг (аутсорсинг послуг клінінгу приміщень Центральної
Третя декада
дирекції ПАТ "НСТУ")
червня
Підготовка технічного завдання для ініціювання процедури закупівель послуг клінінгу
Друга декада січня
приміщень Дирекції "Українське радіо"
Участь у засіданні тендерного комітету щодо затвердження технічної документації
Третя декада
послуг клінінгу приміщень Дирекції "Українське радіо"
січня

Виконано
Виконано
Виконано

16

Укладення договору і початок договірних відносин із клінінговою компанією щодо
прибирання приміщень Дирекції "Українське радіо"
Підготовка технічного завдання для ініціювання процедури закупівель послуг клінінгу
приміщень на вул. Мельникова, 42 та на вул. Л.Первомайського, 5-В

Третя декада
лютого
Друга декада
травня

Участь у засіданні тендерного комітету щодо затвердження технічної документації
клінінгу приміщень на вул. Мельникова, 42 та на вул. Л.Первомайського, 5-В

Третя декада
травня

Виконано

Укладення договору і початок договірних відносин із клінінговою компанією щодо
прибирання приміщень на вул. Мельникова, 42 та на вул. Л.Первомайського, 5-В

Третя декада
червня

Виконано

Ремонт туалетів у приміщеннях на вул. Мельникова, 42, вул. Хрещатик, 26, вул.
Л.Первомайського, 5-В (кількість - 64 шт.)

Третя декада
серпня
Третя декада
серпня
Третя декада
серпня
Третя декада
серпня
Третя декада
жовтня
Друга декада
квітня
Третя декада
квітня
Третя декада
травня
Третя декада
грудня
Третя декада
березня
Третя декада
травня
Третя декада
липня
Третя декада
вересня
Третя декада
грудня
Третя декада
грудня
Друга декада
лютого
Третя декада
серпня
Третя декада
грудня

Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням

Третя декада
вересня
Третя декада
березня
Третя декада
вересня
Третя декада
вересня
Третя декада
серпня
Третя декада
лютого
Третя декада
серпня
Третя декада
жовтня
Третя декада
серпня
Третя декада
серпня
Третя декада
серпня
Третя декада
квітня
Третя декада
серпня

Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням

Ремонт туалетів в будівлі на вул. Мельникова, 42 (кількість - 45 шт.)
Ремонт туалетів в будівлі на вул. Хрещатик, 26 (кількість - 17 шт.)
Ремонт туалетів в будівлі на вул. Л.Первомайського, 5-В (кількість - 2 шт.)
Заміна вікон на металопластикові у висотній частині та атріумі будівлі на вул.
Мельникова, 42 (загальна площа 2795 кв.м)
Підготовка технічного завдання для ініціювання процедури заміни вікон
Участь у засіданні тендерного комітету щодо затвердження технічної документації
Укладення договору і початок договірних відносин із підрядною організацією щодо
заміни вікон
Забезпечення переїзду 20-ти філій на єдині власні майданчики
Аналіз існуючого стану розміщення майна 20-ти філій
Забезпечення переїзду 5-ти філій на єдині власні майданчики
Забезпечення переїзду 5-ти філій на єдині власні майданчики
Забезпечення переїзду 5-ти філій на єдині власні майданчики
Забезпечення переїзду 5-ти філій на єдині власні майданчики
Проведення ландшафтного облаштування та підготовка до запуску центрального входу
до будівлі на вул. Мельникова, 42
Співпраця з архітектором щодо отримання висновку стосовно демонтажу
недобудованої частини центрального входу
Проведення демонтажних робіт недобудованої частини центрального входу будівлі
Проведення ландшафтного облаштування та підготовка до запуску центрального входу
до будівлі
ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ
Переобладнання освітлення в коридорах будівлі на вул. Мельникова, 42 з
використанням реле часу
Відновлення та модернізація освітлення прибудинкової території будівлі на вул.
Мельникова, 42
Виконання робіт з модернізації котельної (за умови наявності фінансування)
Переміщення кондиціонерів з вивільнених приміщень будівлі на вул. Хрещатик, 26 до
будівлі по вул. Мельникова, 42
Виконання робіт з модернізації системи водопостачання до висотної частини будівлі
по вул. Мельникова, 42 (за наявності фінансування)
Ремонтні роботи логотипу компанії (UΛ:) на 2-х фасадах будівлі на вул. Мельникова,
42
Виконання робіт з облаштування пандусів для людей з інвалідністю на вході в будівлю
на вул. Мельникова, 42
Облаштування відкосів після встановлення вікон підрядною організацією в будівлі на
вул. Мельникова, 42
Закінчення ремонтних робіт і облаштування кімнат в міні-готелі на вул. Мельникова,
42
Завершення робіт із утеплення та заміни підвіконь висотної частини будівлі на вул.
Мельникова, 42
Фарбування фасадної частини автобоксів на вул. Мельникова, 42
Збір та аналіз ситуації, підготовка пропозицій щодо переходу філій на аутсорсинг
послуг з прибирання
Облаштування місця обслуговування транспортних засобів перед виїздом в рейс

Виконано
Виконано

Виконано
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано
Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням

Виконано
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано
Виконано
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано
Виконано
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано
Не виконано у зв’язку з втратою
актуальності
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Підготовка пропозицій щодо закупівлі (лізингу) транспортних засобів для
транспортного обслуговування Центральної дирекції ПАТ "НСТУ"
Аналіз стану транспортного забезпечення філій
Брендування (наклейка) транспортних засобів Центральної дирекції ПАТ "НСТУ"
Проведення закупівель спецодягу, інструменту та інвентарю для структурних
підрозділів департаменту
Надання пропозицій щодо здійснення закупівель в 2018 році філіями
ПОТОЧНА РОБОТА
Виконання робіт з планово-попереджувальних ремонтів інженерних систем будівлі на
вул. Мельникова, 42
Переукладення комунальних договорів на 2018 рік (постачання води та
водовідведення, електрозабезпечення, газопостачання, розподіл газу, транспортування
газу)

Перша декада
лютого
Третя декада
травня
Третя декада
травня
Третя декада
серпня
Третя декада
березня

Виконано
Виконано
Виконано
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано

Третя декада
грудня

Виконано

Третя декада
лютого

Виконано

Ініціювання закупівлі паливно-мастильних матеріалів для Центральної дирекції ПАТ
"НСТУ" на 2018 рік (перше і друге півріччя)

Третя декада
лютого
Третя декада
липня

Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням

Виконання поточних і планових ремонтів транспортних засобів Центральної дирекції

Протягом року

Виконано

Виконання ремонтних та опоряджувальних робіт прибудинкової території та парковки
будівлі на вул. Мельникова, 42
Підготовка та обслуговування системи опалення до опалювального сезону 2018-2019
років

Третя декада
серпня
Третя декада
жовтня
Третя декада
грудня

Проведення страхування транспортних засобів, прийнятих від філій

Виконання плану закупівель на 2018 рік

Виконано

Виконано
Виконано
Виконано

Департамент з комерційної діяльності
КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
Формування мережі з продажу реклами у регіонах (регіональні представники та
рекламні агенції), введення "Єдиного вікна" для клієнтів

Друга декада
березня

Не виконано у зв’язку зі зміною
стратегії розвитку регіональної
мережі продажу реклами

Доукомплектація відділу супроводу договорів кадрами
Впровадження нових комерційних послуг (Digital, BTL, івенти, концерти)

Друга декада
квітня

Виконано
Не виконано у зв’язку зі зміною
стратегії розвитку регіональної
мережі продажу реклами

Створення нового підрозділу
Створення та впровадження системи моніторингу в регіонах та вихід на ринок з цією
послугою
Забезпечення рекламних і спонсорських надходжень
на загальну суму 106 млн грн, у т.ч.:
центральна дирекція 39,1 млн грн;
Українське радіо - 23,1 млн грн;
філії - 38,8 млн грн
івенти - 5,0 млн грн
ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ

Виконано частково у зв’язку зі
зміною стратегії розвитку
регіональної мережі продажу
реклами

Третя декада
листопада

Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням

Третя декада
грудня

Виконано на 51,2 %, загальна
сума надходжень 54,29 млн грн

Впорядкування діяльності творчих колективів ТО "Музика"

Третя декада
лютого

Виконано

Введення системи оплати філіями через субрахунки

Третя декада
березня

Не виконано у зв’язку зі зміною
стратегії розвитку регіональної
мережі продажу реклами

Автоматизація процесу продажу реклами на Digital платформі
Проведення тестового проекту з моніторингу у регіонах
Підготовка та проведення спільного проекту з TEDx
Проведення спільних заходів (реалізація нового рекламного продукту) з музичними та
кіно- фестивалями
Реалізація проекту Національний відбір Дитячого Євробачення
Укладання контрактів з ключовими та корпоративними клієнтами на 2019 рік
Підготовка плану діяльності та надходжень на 2019 рік

Третя декада
квітня
Третя декада
травня
Третя декада
червня
Третя декада
липня
Третя декада
серпня
Третя декада
листопада
Третя декада
грудня

Виконано
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано
Виконано
Виконано
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Перемовини з клієнтами
Формування пропозицій для клієнтів
Формування медіапланів для клієнтів
Розробка акційних пропозицій
Моніторинг конкурентного середовища
Тренування комунікативних та маніпулятивних навичок
Перемовини з брендами та рекламними агенціями
Комунікація з суміжними службами та департаментами
Укладання угод по суті
Підтримання поточної комунікації з клієнтами

ПОТОЧНА РОБОТА

Постійно
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно
Постійно

Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
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ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМ
Департамент з виробництва
КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
Впровадження оновленого сервісу надання комерційних послуг з телевиробництва
стороннім організаціям
Формування каталогу на надання послуг з телевиробництва ресурсами Центральної
дирекції
Оновлення та уніфікація бази даних відеоархіву ПАТ "НСТУ". Аудит прав.
Переведення оптимізованої бази даних на нову веб-платформу задля ефективнішого
комерційного використання архіву сторонніми організаціями
Реформування редакції кіновідеофондів
Впровадження інтегрованої CRM-системи електронного обліку завантаження
виробничих засобів, обладнання та обслуговуючого персоналу в підрозділах
Центральної дирекції та філій з інтеграцією до бухгалтерських систем
Створення переліку обладнання та послуг філій, придатних для пропозицій
комерційного використання, та передача його до фінансового департаменту для
визначення мінімальної ціни (собівартості)
ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ
Закінчення процесу передачі справ щодо розповсюдження та мереж мовлення
Департаменту з організації та розвитку мереж мовлення
Створення листів-запитів на наявне діюче телевізійне обладнання та виробничі
потужності у філіях
Аналіз технологічних можливостей апаратно-студійних потужностей телевізійного
виробництва на предмет надання комерційних послуг стороннім організаціям філіями
ПАТ "НСТУ"
Аналіз та адаптація CRM-систем до потреб роботи Департаменту з виробництва
Тренінги для адміністрацій філій з використання CRM-систем обліку виробничих
потужностей
ПОТОЧНА РОБОТА
Підготовка до весняного знімального сезону
Створення планів фінансування Департаменту з виробництва на 2019 рік
Аналіз технологічних можливостей апаратно-студійних потужностей телевізійного
виробництва на предмет надання комерційних послуг стороннім організаціям у м.
Києві
Створення переліку обладнання та послуг в м. Києві, придатних для пропозицій
комерційного використання, та передача його до Департаменту фінансів для
визначення мінімальної ціни (собівартості).
Вивчення та аналіз питання щодо можливості переведення ряду штатних одиниць на
інші умови праці, а саме: позмінна та погодинна оплата
Підготовка до осіннього знімального сезону
Переведення бази даних архіву кіновідеофонду на нову платформу InMedia та
створення веб-платформи для комерційного використання архіву
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Департамент технічного забезпечення
КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
Розробка концепції та створення відділу розробки та впровадження ПЗ для
автоматизації робочих процесів в ПАТ "НСТУ"
Переведення мовлення телеканалів UΛ: Перший, UΛ: Культура та UΛ: Крим в режим
зі стереозвуковим супроводом
Створення нових технологічних схем апаратних для роботи зі стереозвуковим
супроводом
Встановлення двох плат нормалізаторів звуку в ефірних апаратних
Підключення нових комплектів радіомікрофонів для АСБ та ПТС
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Технічне переоснащення IT офісів Центральної дирекції та філій
Проведення закупівлі 600 комплектів комп’ютерів (400 для Центральної дирекції та
200 для філій) та мережевого обладнання
Інсталяція закупленого обладнання
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вересня
Перша декада
вересня

Введення у дію апаратно-студійного комплексу за проектом JICA (за умови
дотримання графіка грантодавцем)
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Технічний супровід інсталяції обладнання
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Проведення навчання персоналу для роботи на новому обладнанні

Перша декада
листопада

Переведення мовлення каналів UΛ: Перший та UΛ: Культура в HD-формат (за умови
дотримання графіка грантодавцем за проектом JICA)
Модернізація ефірного стораджу (заміна жорстких дисків), апгрейд Farad (100 дисків
по 2 Тб)
Проведення апгрейду системи транскодерів
Встановлення додаткових HD-SDI моніторів + плазмових панелей
Встановлення додаткових HD плат для матриці ЦА
Технічна підготовка переведення телеканалів 11 філій в формат 16:9
Проведення технічного аудиту технологічних схем роботи філій
Встановлення перетворювачів форматів у кількості 22 одиниці
Створення нових технологічних схем для роботи філій у форматі 16:9
ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ
Впровадження нової схеми розповсюдження сигналу філій, створення системи
моніторингу (технічний та контентний)
Впровадження SIP телефонії в Центральній дирекції
Введення в експлуатацію ПТС М1 "Культура" з новими камерами
Створення схеми та забезпечення трансляцій Олімпійських ігор 2018
Створення схеми програми "Ранок" на ЦК в АСБ-7
Створення схеми роботи офіційної фан-зони Олімпійських ігор 2018
Введення в дію нового файлового архіву замість стрічкової бібліотеки
Оптимізація технологічних процесів під нову структуру та штатний розпис
Створення мультисервісної мережі в Телеолівці
ПОТОЧНА РОБОТА
Забезпечення трансляції Олімпійських ігор 2018
Забезпечення трансляції Параолімпійських ігор 2018
Поточний ремонт та профілактика
Проведення навчання персоналу після запровадження нової структури та штатного
розпису для збільшення технологічного ресурсу
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ НАПРЯМ
Планово-економічний департамент
КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
Розробка методологічних засад задля планування та оптимізації використання ресурсів
в процесі здійснення основної діяльності ПАТ "НСТУ"
Проект алгоритму формування витрат на виробництво продуктів ПАТ "НСТУ"
(Алгоритм)
Погодження Алгоритму
Затвердження Алгоритму
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Підготовка проекту документа щодо складання плану виробництва телерадіопрограм
ПАТ "НСТУ" (формати, послідовність дій)
Погодження документа
Затвердження документа
Впровадження
Розробка і затвердження Порядку складання бюджету та фінансового плану ПАТ
"НСТУ"
Створення проекту документа
Презентація на директораті
Погодження структурними підрозділами ЦД
Затвердження порядку
Впровадження
Автоматизація процесу фінансового планування в інтеграції з системами обліку
Створення бізнес-вимог з автоматизації штатного розпису у взаємодії з кадровою
системою
Створення бізнес-вимог для автоматизації процесу планування (створення фінансового
плану)
Створення атласу шаблонів вхідних та вихідних документів для планування
Складання бізнес-вимог щодо інтеграції даних різних систем телерадіокомпанії
Створення та погодження технічного завдання на базі бізнес-вимог та атласу шаблонів
документів
Реалізація технічного завдання
ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ
Підготовка Фінансового плану на 2018 рік (версія 1,5 млрд грн)
Звіт про виконання Паспорту Бюджетної програми 1701370 за 2017 рік
Звіт про виконання Паспорту Бюджетної програми 1701080 за 2017 рік
Звіт про виконання Фінансового плану за 4 квартал 2017 року та за 2017 рік (створення
по Центральній дирекції та консолідація з філіями)
Створення алгоритму взаємодії між філіями та Центральною дирекцією в процесі
планування, розподілу, перерозподілу коштів фінансової підтримки та формування
звітів щодо їх використання
Підготовка Фінансового плану на 2019 рік
Підготовка звернення щодо наближення фінансування в першому кварталі 2018 року
Підготовка звернення щодо збільшення фінансування в 2018 році
ПОТОЧНА РОБОТА
Підготовка документів про складання та внесення змін до штатного розпису
Центральної дирекції ПАТ "НСТУ" на основі затвердженої структури
телерадіокомпанії на засідання Правління ПАТ "НСТУ"
Підготовка Звіту про виконання Фінансового плану за перший квартал 2018 року
(створення по Центральній дирекції та консолідація з філіями)
Підготовка Звіту про виконання Фінансового плану за перше півріччя 2018 року
(створення по Центральній дирекції та консолідація з філіями)
Підготовка Звіту про виконання Фінансового плану за 9 місяців 2018 року (створення
по Центральній дирекції та консолідація з філіями)
Підготовка щоквартального консолідованого по ПАТ "НСТУ" звіту про використання
коштів за бюджетною програмою до Держкомтелерадіо
Підготовка щомісячного звіту по праці Центральної дирекції та філій за формою 1ПФ
Опрацювання проектів штатних розписів філій ПАТ "НСТУ", внесення змін до
штатних розписів. Підготовка документів на розгляд Правління
Участь в отриманні від філій ПАТ "НСТУ" інформаційно - аналітичних матеріалів
щодо поточної діяльності філій за відповідно підготовленими формами і таблицями
для прийняття управлінських рішень
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Підготовка інформаційних, аналітичних, звітних матеріалів щодо завершення ПКЄ2017 та підготовка і надання контролюючим органам інформації та підтверджуючих
документів з усунення порушень за результатами перевірки

Щомісяця

Виконано

Підготовка довідок про зміни до плану використання бюджетних коштів, ведення
аналітичного обліку коштів по Центральній дирекції та філіям ПАТ "НСТУ"

Щомісяця

Виконано

Підготовка аналітичної інформації про планове та фактичне надходження коштів від
Щоденно
господарської діяльності ПАТ "НСТУ"
Щоденний облік та підготовка аналітичної інформації про використання коштів
відповідно до Плану використання бюджетних коштів на всіх стадіях до моменту
Щоденно
оплати
Розрахунки орієнтовного обсягу витрат оренди технічних засобів, приміщень, студій
Упродовж року у
тощо стороннім особам
разі потреби
Ведення реєстру сум, що передбачені цивільно-правовими угодами, укладеними
Щоденно
Центральною дирекцією ПАТ "НСТУ"
Аналітичне зведення прогнозних розрахунків фонду оплати праці Центральної дирекції
Щомісяця
та філій ПАТ "НСТУ"
Планування, ведення розрахунків, облік та підготовка аналітичної довідки щодо
необхідних витрат на комунальні послуги (оплата електроенергії, оплата
Щокварталу
водопостачання та водовідведення, оплата природного газу)
Планування, ведення розрахунків, облік та підготовка аналітичної довідки щодо
Щомісяця
відряджень по структурних підрозділах ПАТ "НСТУ"
Ведення обліку мовлення та здійснення аналітичної роботи з фактичного виконання
Щодня
каналів мовлення (аналогове, цифрове, супутникове)
Забезпечення консолідації зведеного річного виробничого плану , супровід та внесення
Упродовж року
змін до плану на підставі даних дирекції програм, наказів Центральної дирекції та
філій ПАТ "НСТУ"
Складання проектів розрахунків до кошторису-калькуляції витрат ПАТ "НСТУ" на
Упродовж року у
виробництво телерадіопередач/проектів
разі потреби
Ведення документів з планування та обліку виробництва та трансляції радіопередач
Участь у проведенні робіт із закриття філії "Українське радіо"
Розгляд службових записок, пропозицій та звернень філій ПАТ "НСТУ", запитів
центральних органів виконавчої влади і в межах компетенції формування та надання
проекту відповіді або внесення відповідних пропозицій керівництву
Підготовка інформації на публічні запити

Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано

Щодня

Виконано

До дати закриття

Виконано

У разі потреби

Виконано

У разі потреби

Виконано

Департамент фінансів
КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
Забезпечення проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності ПАТ
"НСТУ"
Взаємодія та супровід перевірки з аудиторської компанією
Допомога з виправлення зауважень аудиторської перевірки
Впровадження програмного забезпечення автоматизації обліку в Центральній дирекції
Підготовка процедури публічної закупівлі програмного забезпечення автоматизації
обліку
Тестування ПЗ блоку обліку в Центральній дирекції
Введення в промислову експлуатацію ПЗ автоматизації обліку в Центральній дирекції
Тестування ПЗ у філіях
Розробка та впровадження Облікової політики на 2019 рік
Підготовка проекту облікової та управлінської політики для ПАТ "НСТУ"
Підготовка проекту методології облікової політики (в частині бухгалтерського обліку)
для ПАТ "НСТУ"
ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ
Підготовка консолідованої звітності для переходу на Міжнародні Стандарти
Фінансової Звітності (МСФЗ)
Об’єднання балансів Дирекції "Українське радіо" і Центральної дирекції (імпорт
залишків).
Перехід на Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності (МСФЗ)
Допомога та координація перенесення балансів філій, що припиняють діяльність
(Новгород-Сіверська та Донецька філії)
Підготовка пропозицій щодо фінансової політики в філіях

Третя декада
червня
Перша декада
червня
Третя декада
червня
Третя декада
вересня
Перша декада
березня
Третя декада
червня
Перша декада
липня
Третя декада
вересня
Третя декада
грудня
Перша декада
липня
Третя декада
грудня
Третя декада
червня
Третя декада
березня
Третя декада
липня
Третя декада
березня
Перша декада
липня

Виконано
Виконано
Виконано
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано
Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано
Виконано частково у зв’язку з
недофінансуванням
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ПОТОЧНА РОБОТА
Взаємодія та супровід аудиторів
Супровід автоматизації обліку щодо усунення недоліків ПЗ
Взаємодія та супровід отримання ключових пунктів облікової політики
Координація роботи фінансових менеджерів у філіях
Оптимізація роботи з грошовими коштами філій на основі прийнятої фінансової
політики
Підготовка фінансової, податкової, статистичної та іншій звітності ПАТ "НСТУ"
Відображення в обліку господарських операцій на підставі первинних документів, які
фіксують факт здійснення господарських операцій
Забезпечення обліку первинних та зведених документів на паперових та електронних
носіях
Забезпечення відображення господарських операцій на підставі первинних документів
у відповідному звітному періоді
Підготовка матеріалів та участь в роботі комісії з проведення щорічної інвентаризації
активів і зобов’язань
Документальне забезпечення та проведення господарських операцій в органах
Держказначейства та банківських установах
Забезпечення своєчасного нарахування та виплати заробітної плати та інших
заохочувальних виплат відповідно до наказів
Забезпечення нарахування та своєчасної сплати податків та зборів згідно із
законодавством
Складання фінансової та податкової звітності згідно із законодавством
Забезпечення своєчасних розрахунків з дебіторами та кредиторами
Здійснення заходів щодо усунення порушень та недоліків, які виявлені під час
контрольних заходів, проведених державними органами

Постійно
Постійно
Постійно
Постійно

Виконано
Виконано
Виконано
Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно
Постійно

Виконано
Виконано

Постійно

Виконано

Департамент управління активами
КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
Створення загальної електронної бази даних нерухомості ПАТ "НСТУ" (власність,
господарське відання, в оренді)
Укладення договорів оренди:
на загальну площу 2500 кв.м із щомісячним доходом не менше 500 тис. грн
на загальну площу 3750 кв.м із щомісячним доходом не менше 750 тис. грн
на загальну площу 5000 кв.м із щомісячним доходом не менше 1 млн грн

Друга декада
березня
Третя декада
березня
Третя декада
червня
Третя декада
грудня

Реєстрація права Постійного користування земельними ділянками та права приватної
власності нерухомості, що увійшла до статутного капіталу філіями ПАТ "НСТУ"

Друга декада
грудня

Отримання, опрацювання інформації від філій стосовно наявності технічних паспортів
будівель та споруд. Паспортизація об’єктів нерухомості філій

Друга декада
грудня
Третя декада
грудня
Третя декада
грудня

Переоцінка майна, внесеного в статутний капітал ПАТ "НСТУ"
Впорядкування інформацiї для ідентифікації товарно-матеріальних цінностей
Списання застарілого та непридатного до використання майна ПАТ "НСТУ"
Замовлення проектів добудови центрального входу та облаштування ландшафту
прибудинкової території Телеолівця
ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ
Підготовка пропозицій щодо оптимізації використання приміщень філіями
Організація проведення незалежної оцінки майна (надлишків та загубленого майна)
для відображення в бухгалтерському обліку та подальшого використання
Надання квартального звіту про стан інвентаризації та реєстрації земельних ділянок до
Державного комітету телебачення та радіомовлення
ПОТОЧНА РОБОТА
Отримання, обробка інформації від філій стосовно використання приміщень
Отримання, обробка інформації від філій стосовно можливості та вартості
переміщення із орендованих приміщень у власні
Робота зі створення загальної електронної бази даних нерухомості ПАТ "НСТУ"

Третя декада
грудня
Третя декада
грудня
Друга декада
липня
Третя декада
квітня

Виконано

Виконано на 120 %

Виконано частково у зв’язку з
недосконалістю законодавчого
регулювання.
Із 194 тис. м2 приміщень право
приватної власності
зареєстроване на ~ 100 тис. м2 (>
50%).
Із 34,2 га земельних ділянок
право постійного користування
зареєстроване на 7,86 га
Виконано
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Не виконано у зв’язку з
недосконалістю нормативного
регулювання
Не виконано у зв’язку з
недофінансуванням
Виконано
Виконано

Щоквартально

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано
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Юридична допомога філіям щодо:
набуття ПАТ "НСТУ" прав орендодавця за частиною діючих договорів оренди
нерухомого майна у Києві та філіях
- укладання додаткових угод до частини діючих договорів оренди з орендарями щодо
оплати 100% оренди на рахунок ПАТ "НСТУ";
- реєстрації права постійного користування земельними ділянками

Постійно

Виконано

Організація проведення передачі майна між структурними підрозділами ПАТ "НСТУ"

Постійно

Виконано

Організація роботи комісії з введення в експлуатацію майна, комісії зі списання майна

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Постійно

Виконано

Підготовка пропозицій щодо розміру орендної плати за приміщення, що належать ПАТ
"НСТУ", та їх винесення на розгляд Правління ПАТ "НСТУ"
Внесення інформації в електронну торгову систему "Prozorro. Продажі", її моніторинг
та актуалізація
Контроль виконання умов договорів оренди (комунікація з діючими орендарями з
питань своєчасної сплати орендної плати та комунальних послуг)
Вирішення поточних питань, що виникають протягом дії договорів
Ведення бази даних діючих договорів оренди приміщень; приміщень, які заплановані
для передачі в оренду, та суб’єктів, зацікавлених в оренді приміщень
Пошук потенційних орендарів, проведення зустрічей із ними та встановлення ділових
відносин
Взаємодія із ріелторами
Погодження із структурними підрозділами проектів договорів оренди нерухомого
майна, про відшкодування витрат на утримання орендованого майна та надання
комунальних послуг
Підписання із орендарями договорів оренди нерухомого майна, договорів про
відшкодування витрат на утримання орендованого майна та надання комунальних
послуг та додаткових угод до них
Постійне і оперативне опрацювання інформації про нарахування та надходження
коштів за користування орендованим майном (Cash-Flow)

Постійно
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