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з питань призначень та винагород за 2020 році
В складі Наглядової ради Товариства утворено Комiтет з питань призначень та винагород:
Голова Комiтету - Фалко Юрiй Володимирович, члени Комiтету: Ляхов Валентин
Вiкторович, Єрмiлов Павло Сергiйович.
В 2020 роцi Комiтетом з призначень та винагород було проведено 5 засiдань. На засiданнях
розглядалися питання згiдно iз задачами та компетенцiями Комiтету з призначень та
винагород. Протягом року Комiтет з призначень та винагород розглянув на своїх засiданнях
кандидатури майбутнiх працiвникiв в розрiзi їх вiдповiдностi квалiфiкацiї, досвiду та
практичних навикiв до запропонованих Товариством посад. Крiм засiдань члени Комiтету
регулярно проводять робочi зустрiчi з Генеральним директором та керiвниками пiдроздiлiв.
В 2020 роцi було проведено 7 робочих зустрiчей. На цих зустрiчах обговорювались питання
пiдвищення ефективностi роботи Виконавчого органу та керiвникiв структурних
пiдроздiлiв, органiзацiя роботи в пiдроздiлах, системи оцiнки ефективностi працiвникiв цих
пiдроздiлiв. Також Комiтет розглядав доцiльнiсть внесення змiн у штатний розпис
Товариства та попередньо схвалював такi змiни. Питання, розглянутi Комiтетом з питань
призначень та винагород, а також документи розробленi Комiтетом, своєчасно виносились
на розгляд та затвердження Наглядовою радою.
Функцiї та повноваження Комiтету з питань призначень та винагород:
1) розроблення та перiодичний перегляд полiтики Товариства з питань призначень;
2) визначення та рекомендування до схвалення Радою кандидатур на замiщення вакантних
посад у Генерального директора, а у випадках, передбачених, законодавством, статутом або
внутрiшнiми документами Товариства - iнших посад;
3) перiодичне оцiнювання роботи Генерального директора та звiтування щодо зазначеного
питання Радi Товариства;
4) забезпечення проведення програм з орiєнтацiї та навчання для членiв Ради та
Генерального директора, необхiдних для ефективного виконання ними своїх обов'язкiв у
запроваджуванiй в Товариствi моделi корпоративного управлiння;
5) вивчення полiтики Товариства щодо добору та призначення осiб, якi здiйснюють
управлiнськi функцiї в Товариствi;
6) погодження кандидатур осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї, за поданням
Генерального директора;
7) попереднє погодження будь-яких пропозицiй щодо призначення посадових осiб
Товариства, призначення яких належить до компетенцiї Ради вiдповiдно до закону чи
статуту Товариства.

8) внесення пропозицiй Радi щодо винагороди Генерального директора;
9) надання пропозицiй до Ради щодо iстотних умов контракту з Генеральним директором;
10) надання рекомендацiй Генеральному директору щодо рiвня та структури винагороди
для осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї;
11) контроль рiвня та структури винагороди для осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї,
базуючись на достовiрнiй iнформацiї.
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