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Про електронне декларування доходів
посадових осіб ПАТ «НСТУ» та його
філій

З метою виконання посадовими особами публічного акціонерного
товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (ПАТ
«НСТУ») та його філій вимог чинного законодавства України та відповідно до
ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції»

НАКАЗУЮ:

1.
Посадовим особам ПАТ «НСТУ» (список у додатку 1) та його філій до
1 квітня 2017 року подати заповнену на офіційному сайті Національного
агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) декларацію особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
(далі — декларація), за минулий рік за формою, затвердженою рішенням НАЗК
від 10.06.2016 року № 3 (додаток 2).
2.
Дирекції по роботі з персоналом (Лисенко О. Ф.), директорам філій для
заповнення декларацій забезпечити отримання послуг електронного цифрового
підпису (ЕЦП) в акредитованих центрах сертифікації ключів.
3.
Призначити відповідальною особою на отримання ЕЦП по ПАТ «НСТУ»
Олійник О. А., провідного фахівця дирекції по роботі з персоналом.
4.
Організувати роботу по отриманню ЕІДП та заповненню електронних
декларацій по ПАТ «НСТУ» в такий спосіб:
4.1.
посадовим особам, які є клієнтами «ПриватБанку», отримати ЕЦП
за допомогою інтернет-банку «Приват24», зокрема:
- самостійно звернувшись до відділення «ПриватБанку»;
- самостійно користуючись інструкцією, викладеною в додатку 3;
- за допомогою працівника інтернет-банку «Приват24», який
обслуговуватиме працівників ПАТ «НСТУ» в приміщенні дирекції
по роботі з персоналом (кім.. 1306) за окремим графіком.
4.2.
для посадових осіб, які не користуються послугами «ПриватБанку»,
дирекції по роботі з персоналом за їх участю здійснити оформлення

реєстраційної картки та додатків до розділу 2 реєстраційної картки та
отримати ЕЦП в Акредитованому центрі сертифікації ключів Державної
фіскальної служби України;
4.3.
для отримання згенерованого ЕЦП всім посадовим особам слід
мати із собою флеш-носій, оптичний носій CD/DVD або захищений
носій ключової інформації тощо;
4.4.
заповнювати електронні декларації посадовим особам слід:
- самостійно на робочих місцях чи на приватних комп'ютерах,
користуючись роз'ясненнями, викладеними в додатку 2;
- на комп'ютерах загального користування, розміщених у каб. 1306.
5.
Дирекції технічного забезпечення телемовлення та виробництва
телепрограм (Бойчук Ю. В.) обладнати комп'ютерами загального користування
два робочих місця в каб. 1306.
6.
Керівникам самостійних структурних підрозділів ПАТ «НСТУ»
ознайомити з цим наказом посадових осіб, які повинні подавати декларації.
Звернути увагу таких посадових осіб на відповідальність за неподання
декларації та подання неправдивих відомостей про доходи та зобов'язання
фінансового характеру згідно з вимогами нормативно-правових актів України.
7.
Директорам філій до 15 квітня 2017 року подати до дирекції по роботі з
персоналом звіт про результати декларування доходів за 2016 рік за формою,
що в додатку 4.
8.
Дирекції з діловодства та контролю (Дорошенко Ю. В.) довести наказ до
відома усіх керівників структурних підрозділів і директорів філій.
9.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
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