
ЗВІТ  

НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТЕЛЕКОМ» (надалі - «Товариство») 

за 2021 рік 

 

Відповідно до ст. 25.1. Статуту Товариства Наглядова Рада Товариства є органом, що здійснює захист прав 

акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом, Положенням про Наглядову Раду та законодавством України,  

здійснює управління акціонерним Товариством, контролює та регулює діяльність Директора Товариства. 

Протягом звітного періоду Наглядова Рада Товариства працювала у складі 6 осіб, обраних на підставі рішення 

річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 19 від 18.04.2019 р.), а саме: 

Нетудихата Леонід Іванович – член Наглядової Ради – Голова Наглядової Ради; 

Баринов Олександр Олексійович – член Наглядової Ради; 

Муковнін Сергій Олексійович – член Наглядової Ради; 

Павленко Людмила Миколаївна – член Наглядової Ради; 

Іванова Олена Іванівна (член Наглядової Ради-незалежний директор); 

Щербинська Яна Володимирівна (член Наглядової Ради-незалежний директор). 

Всі члени Наглядової ради Товариства є компетентними та здійснювали ефективну діяльність як посадові особи 

Товариства. 

 Діяльність Наглядової ради Товариства, як колегіального органу, здійснювалася на належному рівні та в рамках 

чинного законодавства України. 

 Склад та діяльність комітетів Наглядової Ради Товариства в звітному періоді. 

 Комітет Наглядової ради з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства 

складається з трьох осіб, а саме: Іванової О.І. (Голова Комітету), Баринова О.О., Щербинської Я.В. (члени Комітету). До 

компетенції Комітету належить розгляд, аналіз, підготовка пропозицій чи рекомендацій та винесення на затвердження (чи 

прийняття рішення) Наглядової Ради в разі необхідності та в межах її компетенції з питань щодо: визначення переліку 

посад у Товаристві (та активах, якщо це передбачено статутами активів), обрання на які (прийняття на роботу) та 

припинення повноважень (звільнення, відкликання) з яких здійснюється за рішенням Наглядової Ради Товариства; підготовка 

пропозицій щодо надання попередньої згоди Наглядової Ради на призначення конкретних осіб (кандидатів) на такі посади 

та звільнення з них; підготовка пропозицій щодо визначення та попереднього затвердження умов цивільно-правових та/або 

трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди, включаючи щорічне преміювання та додаткові 

пільги; тимчасового усунення (відсторонення) топ-менеджерів Товариства (та активів, якщо це передбачено статутами 

активів) від виконання їх обов’язків, підготовка пропозицій щодо призначення особи, що буде тимчасово виконувати 

обов’язки та здійснювати повноваження відповідного топ-менеджера в разі прийняття рішення про його тимчасове 

усунення (відсторонення); призначення особи, що буде тимчасово виконувати обов’язки відповідного топ-менеджера 

Товариства (та активів, якщо це передбачено статутами активів) у випадку його тимчасової відсутності більше 30 

(тридцяти) календарних днів або звільнення; періодичного оцінювання структури, розміру, складу та роботи виконавчого 

органу Товариства та надання рекомендацій Наглядовій раді Товариства щодо будь-яких змін; персонального складу 

кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами; розроблення та періодичного 

перегляду політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень (в разі її наявності); періодичного 

оцінювання виконавчого органу Товариства на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного 

питання Наглядовій раді; розроблення плану наступництва для посад голови та членів Наглядової ради, внесення у разі, 

якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, пропозицій акціонерам щодо кандидатур на посади членів 

Наглядової ради; розроблення плану наступництва для посад виконавчого органу Товариства, забезпечення наявності у 

виконавчого органу Товариства належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в 

Товаристві; розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб 

органів Товариства, який, зокрема, регулює питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту 

та належного використання активів Товариства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрішніх 

нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог 

законодавства або етичних норм; забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Наглядової ради та 

топ-менеджерів, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов’язків у запроваджуваній в Товаристві моделі 

корпоративного управління; розроблення та періодичного перегляду політики Товариства з питань винагороди (в разі ї 

наявності); внесення пропозицій Наглядовій раді щодо винагороди виконавчого органу Товариства; внесення у разі, якщо 

це передбачено внутрішніми документами Товариства, пропозицій акціонерам щодо винагороди членів Наглядової ради; 

щодо форм та істотних умов договорів та контрактів з топ-менеджерами; ключових показників ефективності та організація 

процедур періодичної оцінки їх виконання топ-менеджерами; надання загальних рекомендацій виконавчому органу 

Товариства щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції; контролю рівня та 

структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій 

виконавчим органом Товариства; інших питань за дорученням Наглядової Ради в межах компетенції Комітету, визначеної 

Положенням про комітет та чинним законодавством України. Комітет також повинен вивчати політику виконавчого органу 

Товариства щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві. Будь-які пропозиції щодо 

призначення посадових осіб Товариства, призначення яких належить до компетенції Наглядової ради, мають бути 

попередньо погоджені Комітетом. Було проведено 5 засідань Комітету, на яких розглядалися питання щодо розгляду 

ключових показників ефективності внутрішнього аудитора Товариства, щодо затвердження плану роботи та проведення 

аудиторських перевірок внутрішнім аудитором Товариства, питання про звільнення з посади та призначення на посаду 

внутрішнього аудитора Товариства, питання щодо внесення змін до трудових контрактів. 



 

 

Комітет з аудиту складається з трьох осіб, а саме: Щербинської Я.В. (Голова Комітету), Баринова О.О., Іванової 

О.І. (члени Комітету). До компетенції Комітету належить розгляд, аналіз, підготовка пропозицій чи рекомендацій та 

винесення на затвердження (чи прийняття рішення) Наглядової Ради, в разі необхідності та в межах її компетенції, з питань 

щодо: інформації про виявлені порушення за результатами застосування процедур внутрішнього контролю, управління 

ризиками, причин виникнення таких порушень та рекомендацій щодо усунення таких порушень; ініціювання проведення 

позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та Активів, в тому числі 

внутрішнім аудитором/службою внутрішнього аудиту; підбору, обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) 

(незалежного) та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, 

прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з ним; прийняття рішення про запровадження та ліквідацію 

посади внутрішнього аудитора/служби внутрішнього аудиту Товариства, призначення на посаду та звільнення з посади 

внутрішнього аудитора/працівників служби внутрішнього аудиту Товариства, визначення організаційної структури 

служби внутрішнього аудиту; внутрішніх документів (процедур, положень тощо) Товариства, що регулюють роботу 

внутрішнього аудитора/служби внутрішнього аудиту Товариства; підбору, призначення, перепризначення та звільнення 

керівника підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування Товариства; ефективності здійснення 

внутрішнього аудиту та систем управління ризиками; здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що 

надається Товариством, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються 

Товариством та Активами; контролю незалежності та об’єктивності зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) відповідно 

до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг; встановлення 

та застосування офіційного визначення політики, видів послуг, які не підлягають аудиту та які виключені або допустимі 

після перевірки комітетом або допустимі без рекомендації комітету; перегляду ефективності процесу зовнішнього аудиту 

та швидкості реагування виконавчого органу Товариства на рекомендації, надані у письмовій формі зовнішнім аудитором 

(аудиторською фірмою); дослідження проблем, що можуть бути підставою для будь-якого звільнення зовнішнього 

аудитора (аудиторської фірми), та надання рекомендацій щодо будь-яких необхідних дій; інших питань за дорученням 

Наглядової Ради в межах компетенції Комітету, визначеної цим розділом Положення та чинним законодавством України. 

В разі, якщо Товариство є таким, що має суспільний інтерес відповідно до Законів України «Про аудит фінансової звітності 

та аудиторську діяльність», та виконання функцій аудиторського комітету у термінах Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» покладено на Наглядову раду Товариства, Комітет проводить підготовчу 

роботу, готує матеріали, висновки, пропозиції та рекомендації для Наглядової ради з питань, забезпечення яких покладено 

на Наглядову раду з метою виконання функцій аудиторського комітету відповідно до Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність». Було проведено 4 засідання Комітету, на яких розглядалися питання щодо 

розгляду питання щодо змін умов договору, який укладено з аудитором (аудиторською фірмою) з проведення 

обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства, встановлення розміру оплати послуг аудитора (аудиторської 

фірми), питання про звільнення з посади та призначення на посаду внутрішнього аудитора Товариства. 

 

 Діяльність Комітетів Наглядової ради Товариства здійснювалася на належному професійному рівні. 

 У звітному періоді Наглядова Рада Товариства здійснювала повноваження в межах компетенції, визначеної 

Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України. 

 Організаційною формою роботи Наглядової Ради є засідання (очні та заочні).  

Протягом 2021 року Наглядовою Радою Товариства було проведено 116 засідань, на яких було розглянуто понад 

230 питань, віднесених чинним законодавством та Статутом Товариства до її компетенції. 

Наглядова Рада Товариства проводила свої засідання на постійній основі: очні засідання проводилися щокварталу, 

заочні засідання – по мірі необхідності за кожним зверненням (вимогою) Генерального директора Товариства та/або Члена 

(-ів) Наглядової Ради Товариства. 

На очні засідання Наглядової ради Товариства запрошувалися та були присутніми Генеральний директор 

Товариства, інші працівники Товариства. 

На очних засіданнях Наглядової Ради Товариства у звітному періоді розглядалися підсумки фінансово-

господарської діяльності Товариства за відповідні періоди, особлива увага приділялася звітам щодо виконання 

запланованих показників діяльності та раціонального використання матеріально-грошових ресурсів у межах затверджених 

планів діяльності Товариства, а також розглядалися плани формування і використання фінансових ресурсів на наступні 

періоди. 

Серед основних питань, які розглядалися Наглядовою Радою Товариства на заочних засіданнях у звітному періоді, 

були організаційні питання скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства; прийняття рішень 

про обрання оцінювачів майна Товариства; прийняття рішень з кадрових питань; прийняття рішень про надання 

попереднього дозволу на вчинення правочинів, зокрема, але не обмежуючись: передача в оренду об’єктів нерухомості, що 

належить Товариству; кредитні угоди; правочини щодо придбання основних засобів та інших необоротних активів задля 

модернізації та технічного переоснащення мереж; погодження закупівель, що дозволяють впровадити нові сервіси та 

значно покращити якість існуючих; підряд; послуги; купівля-продаж цінних паперів та інші задля забезпечення 

нормального функціонування виробничого процесу та підвищення рівня доходності Товариства; інші питання.  

Наглядова Рада будує свою роботу на принципах безперервного обміну інформацією з менеджментом Товариства 

у період між засіданнями, приділяє увагу попередній підготовці та аналізу всіх питань, що належать до компетенції 

Наглядової Ради Товариства. 



Рішення Наглядової Ради Товариства приймались у межах її компетенції відповідно до законодавства України, 

Статуту Товариства та Положення про Наглядову Раду, усі члени Наглядової Ради брали участь у її роботі.  

Встановлені законом цілі для Наглядової ради в межах, визначених Статутом Товариства, виконані, зокрема 

забезпечене належне управління Товариством та контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства. 

Діяльність Наглядової ради Товариства позитивно відобразилась на фінансово-економічних показниках діяльності 

Товариства. За результатами дiяльностi в 2021 р. Товариство отримало прибуток. 

У 2022 та 2023 роках Наглядова Рада планує продовжувати роботу для подальшого впровадження заходів з метою 

покращення фінансового стану Товариства, реалізації проектів модернізації та технічного переоснащення, контролю за 

організацією належного виконання інвестиційних програм, а також удосконалення системи управління та підвищення 

інвестиційної привабливості Товариства. 

 

 

 

Голова Наглядової Ради 

АТ «УКРТЕЛЕКОМ»        О.О. Баринов 
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